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Barbier 11

Omschrijving
In het centrum (Gildewijk) van Spijkenisse gelegen ruime tussenwoning met 
kunststof kozijnen voorzien van isolatieglas! Prima onderhouden, 
energiezuinige (energielabel A) en ruime 5 kamer tussenwoning. Keurig 
aangelegde achtertuin voorzien van ruime berging van circa 13m2 en een 
gezellig balkon aan de voorzijde op de eerste verdieping welke is gesitueerd op 
het zuidwesten. De woning is geheel voorzien van kunststof kozijnen met 
isolatieglas (grotendeels HR++ glas). Centraal gelegen in het centrum van 
Spijkenisse op een prettige en rustige woonlocatie nabij onder andere de 
volgende voorzieningen te weten: stadshart Spijkenisse, metro- en busstation 
Centrum, supermarkt en winkelcentrum Groenewoud, diverse scholen (basis- 
en middelbaar onderwijs), vernieuwd skatepark, kinderboerderij, medisch 
zorgcentrum, ruime parkeergelegenheid met oplaadpalen, park etc.



Indeling:

Begane grond:

Entree, ruime en vergrote hal met vaste bergkast, keurig en modern toilet 
voorzien van hangend closet en fonteintje en toegang naar de vergrote en 
royale woonkamer van circa 34m2 met open trap naar eerste verdieping, 
meterkast en dubbel openslaande kunststof deuren v.v. vliegen hor naar de 
mooi aangelegde en gezellige achtertuin met ruime berging van 13m2 met 
achterom en mooie keramische terrastegels (2021). De half open keuken 
bevindt zich aan de voorzijde en is voorzien van een keukenopstelling met 
diverse inbouwapparatuur onder andere keramische kookplaat, vlakscherm 
afzuigkap, combimagnetron, koelkast, vriezer, vaatwasser en afgewerkt met 
een granieten aanrechtblad. De gehele begane grond is voorzien van een luxe 
natuurstenen (graniet) vloer met 4-groepen vloerverwarming 
(hoofdverwarming).

Eerste verdieping:
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Omschrijving
Overloop met toegang tot de twee ruime slaapkamers en de badkamer. De 
slaapkamer aan de achterzijde is voorzien van twee Velux dakramen en een 
vast kunststof raam. De slaapkamer aan de voorzijde heeft een rechte gevel en 
veel lichtinval vanwege een deur naar het gezellige balkon op het heerlijk 
zonnige zuidwesten. Tevens is deze slaapkamer v.v. kunststof kozijnen met 
HR++ glas evenals in de lichte badkamer met ruime douchecabine, wastafel, 
hangend 2de closet, radiator en betegeling tot aan het plafond.



Tweede verdieping:

Ruime overloop met opstelling cv combiketel Intergas HR 2021, mechanische 
ventilatie unit 2021, aansluitingen voor wasmachine en droger en toegang naar 
de twee slaapkamers. De slaapkamer aan de achterzijde is voorzien een Velux 
dakraam en bergruimte. De slaapkamer aan de voorzijde is wederom voorzien 
van een rechte gevel met veel lichtinval en kunststof kozijnen met HR++ glas.




Barbier 11

Omschrijving
Bijzonderheden:

- Woonoppervlakte: 120m2;

- Bouwjaar: 1980;

- Openslaande deuren naar de mooi aangelegde tuin met keramische terrastegels (middag-avondzon, 2021);

- Ruime berging van circa 13m2 met achterom;

- Gezellig balkon aan de voorzijde op het zuidwesten;

- Geheel voorzien van kunststof kozijnen met isolatieglas (grotendeels HR++ glas);

- Nieuwe cv combiketel Intergas HR (2021);

- Luxe natuurstenen vloer met vloerverwarming op de gehele begane grond;

- Gedeeltelijk plat dak ideaal voor het plaatsen van zonnepanelen;

- Centrale ligging in centrum van Spijkenisse;

- Ruime parkeergelegenheid (straat, parkeerplein, met gratis parkeervergunningen voor bewoners);

- Oplaadpalen om de hoek van de woning;

- Energielabel A (energiezuinig);

- Aanvaarding: In overleg.



KENMERKEN

Basiskenmerken

120 m² 1980 4

Soort Eengezinswoning
Type Tussenwoning
Aantal kamers 5
Woonoppervlakte 120 m²
Perceeloppervlakte 113 m²
Inhoud 392 m³
Bouwjaar 1980
Tuin Achtertuin, voortuin
Verwarming C.v.-ketel, vloerverwarming gedeeltelijk
Isolatie Dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, dubbel glas

























KADASTER

Kadastrale gegevens

Adres

Barbier 11




Postcode/plaats

3201 TA, Spijkenisse




Sectie/perceel	

Gemeente Spijkenisse, 
Sectie D, Nummer 4149 




Oppervlakte	

113 m² 



PLATTEGROND



PLATTEGROND



OOK JE HUIS VERKOPEN?

Verkoopprocedure
Snel en goed verkopen

Juist nu is het moment om jouw huis te verkopen. Ook in deze huizenmarkt 
blijft verhuizen een ingrijpende gebeurtenis waarvoor veel geregeld moet 
worden. Als ervaren makelaars regelen we het complete verkoopproces goed 
en snel. Zoals succesvol onderhandelen voor de beste verkoopprijs. Een goed 
begin van jouw toekomst. 




Thuis in jouw straat

Grote kans dat we jouw koper al kennen. Met lokale vestigingen verspreid over 
Zuid-Holland en jarenlange makelaarservaring zijn we ook in jouw buurt 
bekend. En we zijn niet alleen thuis in de regio. Het verkoopproces kent voor 
ons ook geen geheimen. Omdat de focus van onze makelaars op 
klanttevredenheid ligt, denken we altijd met je mee en gaan wij voor jouw 
toekomst. Of het nu gaat om promotie op Funda, lastige belastingregels of de 
onderhandeling voor de best haalbare prijs. Zo haal je maximaal resultaat met 
de verkoop van jouw huis.




Wij kennen de waarde van jouw huis

Benieuwd wat jouw huis zal opbrengen? Misschien zit er meer in dan je denkt. 
Onze makelaars weten de waarde van jouw huis en komen je dat graag 
vertellen. Zo kom je te weten wat een reële vraagprijs is. Met die waardevolle 
informatie kun je echt gaan denken aan jouw toekomst.



Neem contact op met onze vestiging bij jou in de buurt:

Den Rooijen & Van Herk Makelaardij: 0181 637 660



DISCLAIMER

Belangrijke voorinformatie
1.



2.

















3.

Bezichtiging(en) vinden uitsluitend plaats na afspraak met de makelaar.

 

Indien u na een bezichtiging een bod wenst uit te brengen op de woning kunt u 
dit via het biedingsformulier in uw Move account doen. Deze kunt u vinden 
onder het kopje ‘Bod uitbrengen’. Uw bieding dient te bestaan uit:

- Een bedrag in euro’s kosten koper;

- Eventueel aangevuld met ontbindende voorwaarde voor financiering, waarbij 

  wij u vragen aan te geven welk bedrag u wilt lenen;

- Opleveringsvoorkeur;

- Eventuele overige voorbehouden.

 

Zodra er overeenstemming is bereikt over de koopsom, de opleveringsdatum en 
alle eventuele overige voorwaarden, zal er een koopovereenkomst worden 
opgemaakt conform het NVM-model met mogelijk onderstaande toevoegingen:

- AVG (Algemene verordening gegevensbescherming);

- Niet zelf bewoningsclausule;

- Ouderdomsclausule;

- Digitale ondertekening;

- Doorhaling hypotheek;

- Energielabel;

- Taxatie.



4. Een mondelinge overeenstemming tussen particuliere verkopers en particuliere 
kopers is niet rechtsgeldig. De koop is pas rechtsgeldig na ondertekening van 
de koopovereenkomst. De koopovereenkomst is op zijn beurt pas 
rechtsgeldigals de particuliere verkoper en de particuliere koper de 
koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk 
Wetboek.

5. Ten aanzien van plattegronden, tekeningen en schetsen: De Meetinstructie is 
gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer 
eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie 
van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in 
meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van meting. Indien koper de 
gebruiksoppervlakte essentieel vindt, wordt hij altijd voor ondertekening van de 
koopovereenkomst in de gelegenheid gesteld om zelf een meting uit te voeren.



Jouw toekomst

Interesse of 
vragen?
Dr. J.M. Den Uyllaan 17

3201 WR  SPIJKENISSE

Telefoon: 0181 637 660

info@denrooijenenvanherk.nl

vanherk.nl


