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VITA ET RESURRECTIO NOSTRAE
Dat is de tekst op dit voormalige zusterklooster: voor ons leven en 
onze opstanding. Oftewel, de dankbaarheid voor het opnieuw op-
bouwen van het zusterhuis. Het vroegere klooster werd in 1944 
door de oorlog verwoest. Vanaf 1948 is het huidige gebouw her-
bouwd. Inmiddels is dit pand omgetoverd tot een fantastische 
woon- en/of werkplek. Het gebouw is helemaal gerenoveerd en is 
nu voorzien van een prachtige woonkamer, woonkeuken, slaapver-
dieping met 2 moderne en complete badkamers en een tweede ver-
dieping die geheel is ingericht als extra loft. De tuin is compleet en 

keurig verzorgd aangelegd met diverse beplantingen,  rozen-
struiken, een strakke vijverpartij, bordes, terrassen en zelfs een 
veranda om tijdens de warme dagen heerlijk onder te vertroeven.  
Dit is een object dat nagenoeg niet te be-schrijven is, maar wat u 
echt zelf in levende lijve moet komen ervaren.  Momenteel is het 
gebouw in gebruik als woonruimte met kantoor aan huis hetgeen is 
toegestaan binnen de bepalingen van het bestemmingsplan Kern 
Moerdijk. De gemeente is bereid om mee te denken over alter-
natieve bestemmingen.
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Beknopte gegevens
Soort woonhuis: vrijstaande villa (voormalig zusterklooster) met aangebouwde dubbele garage

Bouwjaar: 1948
Gebruiksoppervlakte: 660 m²

Inhoud: 3000 m³
Perceeloppervlakte: 1896 m²

Aantal kamers: 14
Aantal slaapkamers: 7

Bijgebouwen: ruime. houten veranda en containerberging
Tuin: prachtig aangelegde en verzorgde tuin met strakke vijverpartij (afm. 19.00 x 4.00 m.), gazon, 

leilinden, rozenperken, buxushagen, platanen, vijgenboom,  meerdere terrassen en een bordes.
Ligging: prominent en centraal gelegen in het centrum van Moerdijk.

Bijzonderheden: het woonhuis is aangemerkt als een gemeentelijk monument
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Vestibule, hal en toilet
De mooie, massief eiken, voordeur vormt de toegang tot 
de vestibule, de entree van dit bijzondere monument. Via 
de hal, die toegang geeft tot onder meer de postkamer , de 
vergaderkamer, het toilet en de bijkeuken. Een volgende 
deur geeft dan weer toegang tot de centrale hal.
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Vergaderkamer en bijkeuken
De vergaderkamer aan de voorzijde heeft veel lichtinval 
door de 4 grote raampartijen. In de kamer is een vaste 
kast aanwezig. 

De bijkeuken is voorzien van een granito vloer en 
werkblad. Met twee vaste kasten en een uitstortgootsteen. 
Vanuit de bijkeuken bereikt u de keuken en heeft u 
toegang tot de achtertuin.

Centrale hal
De ruime centrale hal is een plaatje an sich. De bijzondere 
muurschildering die hier te zien is, is geschonken door de 
dorpsbewoners en behelst een voorstelling van de 7 
werken van barmhartigheid. 

U heeft toegang tot de garage, de trap naar de eerste 
verdieping, de toiletruimte, de woonkeuken en tot de 
woonkamer door middel van dubbele deuren.
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Living
Vanuit de woonkamer heeft u werkelijk een prachtig zicht 
op de achtertuin. De grote raampartijen in de erker, met 
daarin aan twee zijden dubbele openslaande tuindeuren, 
zorgen ervoor dat u het buitenleven binnen ervaart. 
Vanwege het hoge plafond voelt dit riante vertrek 

(ca. 58 m2) extra ruimtelijk aan. De moderne plavuizen-
vloer en de strak gestucte wanden zorgen voor een 
comfortabel, hedendaags woonbeleven!
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Woonkeuken
De moderne woonkeuken is er een die zo uit een folder 
lijkt te stappen. Uitgevoerd in een houtkleur in combi-
natie met betonnen werkblad en wandgedeelte. De 
gietvloer completeerd het moderne woonbeleven.

U treft een werkeiland met 4 Pitt-cooking gasbranders, 
afzuiging in het werkblad, 2 vaatwasmachines, koelkast, 
vrieskast en 2 ovens.

Kelder en Garage
Vanuit de woonkeuken is een ruime kelder toegankelijk. 
Beluchting via een koekoeksraam. Afmetingen luiden ca. 
5.00 x 3.80 m met een stahoogte van ca. 2.20 m. Vanuit de 
hal is de tweede kelder toegangkelijk. De garage is bereik-
baar vanuit de centrale hal en is uit-gerust met 2 electrisch 
bedienbare sectionaaldeuren. Een luik geeft toegang tot de 
zolderberging en een loopdeur tot de achtertuin.
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Trappenhuis en overloop
De bordestrap met smeedijzeren leuningen geeft blijkt 
van de inrichting uit de tijd dat het nog een klooster was.

Eenmaal boven aanbeland heeft u toegang tot de 
waskamer, de kapel en tot de overloop van het 
slaapgedeelte.

Waskamer
Dit vertrek is uitgerust met een wasmachine aansluiting 
en een extra vaste kastruimte. 
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Masterbedroom
zeer ruim slaapvertrek met prachtige zwarte shutters voor 
de ramen. Vanuit deze slaapkamer heeft u rechtstreeks 
toegang tot de walk-in-closet, welke met schuifdeuren af 
te sluiten is. Vanuit deze inloopkast is dan meteen de 
tweede badkamer toegankelijk.
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Kapel
Vanaf de centrale overloop is de (voormalige) kapel 
toegankelijk. Deze bijzondere ruimte ademt nog aan alle 
kanten de sfeer van het klooster uit. Zo staat er nog het 
vroegere altaar, is het vertrek omgeven door prachtige 
glas-in-lood-rondboogvensters en is er nog een 
zuilengalerij. De akoestiek van dit vertrek is prachtig, elke 
klank galmt na.
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Werkkamer
In de kapel is nog een apart vertrek toegankelijk.

Deze ruimte is naar wens te gebruiken. De lichtinval is 
ook hier erg mooi.
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Appartement
Een groot gedeelte van de tweede verdieping is ingericht 
als volwaardige extra woonruimte. De vaste trap brengt u 
meteen in het appartement, waarbij de ruimte die u 
betreedt dienst doet als woonvertrek. Door de gietvloer en 
de strakke afwerking van de wanden kunnen we met een 
gerust hart spreken van een moderne loft

Kitchenette
Aan de andere zijde van de trapopgang is een L-vormig

keukenblok geplaatst. Deze is voorzien van een vaatwas-
machine, koelkast en een 4 pits gaskookplaat met afzuig-
kap.
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Slaapkamer en berging
Aan de rechterzijde van de woonkamer is eveneens een 
slaapvertrek gesitueerd. Ook deze ruimte is wederom fors 
van formaat, mede doordat de gehele breedte van de etage 
beslagen wordt. Vanuit deze kamer is een ruime berging 
toegankelijk en een grote inbouwkast. 

De berging geeft met een vaste trap toegang tot de 
zolderberging.

Zolderberging
Boven de kapel is een zeer ruime zolderberging 
gesitueerd. Deze ruimte is zo groot dat deze ook weer 
voor meerdere doeleinden te gebruiken is. De grote, 
houten dakspanten, die in het zich zijn verwerkt, geven 
het vertrek een extra dimensie.
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Foto impressie van buiten
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Begane grond
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Eerste verdieping
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Tweede verdieping



www.hofstaetemakelaardij.nl

Kadastrale kaart
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Bijzonderheden
Bouwwijze woonhuis: 
 glans te geven. De Moerdijkregeling is een garantieregeling voor 
het pand is traditioneel gebouwd. De vloeren zijn vervaardigd van huizenbezitters in het dorp Moerdijk. Zij krijgen een verkoop-
beton. De gevels zijn vervaardigd van  metselwerk met spouw- garantie van 95% van de waarde van hun huis. Deze regeling is 
muurconstructie. De daken zijn met pannen gedekt.
 bedoeld voor huidige én toekomstige huizenbezitters in het dorp 


 Moerdijk. Zij kunnen te allen tijde hun huis verkopen aan de 

Bijgebouwen:
 gemeente. Dat geeft finan-ciële zekerheid en dat maakt de regeling 

• Veranda: vloer: houten (bankirai) vlonder, wanden: houten vooral een 'blijfregeling'.  Daarnaast is het door deze regeling extra 
delen. Het dak is gedekt met bitumen. Afm. ca. 6.80 x 5.00 m.
 aantrekkelijk om in het dorp een woning te kopen omdat ook 
• Containerberging: afm. ca. 5.00 x 1.50 m.
 nieuwe huiseigenaren gebruik kunnen maken van deze regeling.  

• Houten berging: afm. ca. 3,25 x 2.90 m.
 

 	
 
Diversen:



Nutsvoorzieningen: 
 • in de koopakte en akte van levering wordt een ouderdoms-
er zijn zelfstandige aansluitingen op  water-, gas- en clausule opgenomen, luidend als volgt: het betreft hier een oudere 
elektraleidingen, telefoon  alsmede op het gemeenteriool.
 woning, hetgeen betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit 
 	
 gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe 


Installaties:                                           
 woningen. Verkoper staat niet in voor het geheel of gedeeltelijk 
centrale verwarming met 2 geschakelde CV-ketels, type HR,  ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak 
bouwjaar: 2009. De electrische installatie is in 2011 vernieuwd en voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins 
heeft voldoende groepen;
 niet beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst is voor 


 rekening en risico van koper. Als koper wordt uiteraard gelegen-

Renovatiewerken:
 heid geboden om ook zelf onderzoek te (laten) doen. Om een zo 

De renovatie, welke in 2012 is afgerond betrof onder meer:
 duidelijk mogelijk beeld te scheppen van de bouwkundige staat 
• treffen van isolerende voorzieningen (vloer-, muur- en dak)
 van het pand is een bouwkundige rapportage, opgesteld door 
• vernieuwen kozijnen in woongedeelte door kunststof kozijnen
 Monumentenwacht Noord-Brabant, beschikbaar.

• isoleren glas-in-loodramen kapel met HR++ voorzetramen
 • Koper verklaart ermee bekend te zijn dat het woonhuis nooit 
• behandelen houtwerk kap, draagbalken en zolder tegen boktor
 bewoond is geweest door verkoper. Verkoper kan geen garanties 
•vernieuwen bedrading elektra
 geven over de kwaliteit van de onroerende zaak. Daarom verleent

• geheel vernieuwen van alle santitaire voorzieningen
 verkoper met betrekking tot de onroerende zaak geen vrijwaring 
• stucadoren van de gehele woning, zowel wanden als plafonds
 voor zichtbare en aan hem onbekende verborgen gebreken en aan 
• plaatsen nieuwe keuken op begane grond en tweede verdieping
 hem onbekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen 


 en lasten, m.u.v. de lasten en beperkingen die voortvloeien uit 

Moerdijkregeling:
 feiten die vatbaar zijn voor inschrijving in de openbare registers, 

Op deze woning is de Moerdijkregeling van toepssing. Dit is een doch daarin ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet 
van de maatregelen om de leefbaarheid in het dorp Moerdijk te waren ingeschreven, e.e.a. zoals bedoeld in art. 7:15 lid 2 BW. Deze 
verbeteren Het dorp Moerdijk blijft. Er wordt een keur aan inves- bepaling wordt in de koopakte en akte van levering opgenomen.
teringen in en rond het dorp gedaan om het dorp weer nieuwe 
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Erfdienstbaarheid en bijzondere verplichtingen:
 gewijzigd, deel.


er is een erfdienstbaarheid gevestigd ten behoeve van gemeente 


Moerdijk voor het hebben, houden en onderhouden van diverse 
Architectuur- en kunsthistorische kenmerken

onderhoudswerken. Deze erfdienstbaarheid wordt steeds middels Het gebouw is in traditionele stijl gebouwd. Het hoofdgedeelte van 
een kettingbeding opgelegd. Voorts zijn er algemene verkoop- het gebouw bestaat uit 3 bouwelementen, allen opgetrokken in 
voorwaarden van toepassing jegens gemeente Moerdijk. Op witgeverfde steen en voorzien van een zadeldak met pannen. 
verzoek kan een afschrift van deze voorwaarden aan koopkandi- Onder de dakrand bevindt zich een reliefversiering in een 
daat worden overhandigd.
 gestilleerd rondboogmotief. In het dak van het voorstel deel zijn 


 een aantal dakkapelletjes aangebracht. De nok van het hoogste 

Gemeentelijk monument:
 bouwdeel, de kapel, is ter hoogte van de schakeling met het andere 

het woonhuis heeft status van gemeentelijk monument
 bouwdeel voorzien van een klokkentorentje. De voormalige kapel 


 wordt aan een zijde afgesloten met een vijfhoekige absis, die een 

Waarborgsom:
 lagere nokhoogte heeft dan de kapel. De absis is rondom voorzien 

in de koopakte zal een waarborgsom of bankgarantie ten bedrage van rondboogvensters. De voorgevel met hoofdingang heeft de 
van 10% van de koopsom worden gesteld, te voldoen door koper vorm van een tuitgevel eindigend in een smalle, rechthoekige hals. 
binnen 6 weken na het ondertekenen  van de koopovereenkomst.
 Deze hals bevat een muuranker. De indeling van de voorgeel is 


 oorspronkelijk en bevat vensters met roedeverdeling, echter 

Algemeen:
 diverse ramen zijn vernieuwd of voorzien van voorzetramen en de 

•	voor  informatie over de gemeente Moerdijk kunt u kijken op deur is vernieuwd. De deur heeft een rondboogportiek met aanzet- 
www.moerdijk.nl. Hier vindt u ondermeer informatie over en sluitstenen. Aan weerszijden bevinden zich 3, niet symmetrisch 
scholen, (sport)verenigingen, kerkgenootschappen, etc.; 
 over de gevel verdeelde, smalle vensters met roedeverdeling. Ter 
•	centraal  gelegen op korte reisafstand van de oprit autosnelweg hoogte van de eerste verdieping bevinden zich 3 symmetrisch 
A17 (ca. 5 autominuten). Ook de A16 is snel bereikbaar en daar- geplaatste kleine vensters met roedeverdeling. Ter hoogte van het 
mee zijn steden als Breda, Roosendaal, Dordrecht en Rotterdam dak bevindt zich op de voorgevel een terracotta reliëf van Christus 
binnen een half uur te bereiken. Zevenbergen ligt zeer nabij met met het opschrift Vita et resurrectio nostrae (verwijzing naar de 
diverse voorzieningen zoals middelbaar onderwijs, winkelcentra wederopbouw van het klooster). De indeling van de linkerzijgevel 
en openbaar vervoer. Moerdijk beschikt over sport-verenigingen, is oorspronkelijk en bevat een aantal symmetrische vensters met 
een basisschool, een eigen haven en het strandje  "de Appelzak".
 roedeverdeling. De oorspronkelijke indeling van de rechterzijgevel 



 is aangetast door het vierde bouwdeel, haaks op het hoofdgedeelte. 

Historie
 Dit vierde deel is oorspronkelijk geen onderdeel van het ontwerp 

Het vroegere klooster van Moerdijk werd in 1944 door de oorlog van het zusterhuis en inmiddels sterk gewijzigd. Aan de voorzijde 
geheel verwoest. Vanaf 1948 is het huidige gebouw (voormalig van het huis bevindt zich een laag bakstenen muurtje met ezelsrug.

zusterhuis) naar ontwerp van architect Koldewey herbouwd met Deze is aan de rechterzijde iets gewijzigd.  

afgebikte stenen van het oude klooster, waarna de gevels zijn wit- Het klooster van de zusters Heilig Hart van Jezus is ontworpen 
geverfd. Enkele jaren later is aan de linkerzijde van het zuster-huis door B.J. Koldewey (1948).
een school aangebouwd, hiervan resteert nog een klein, sterk 
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Voor alle duidelijkheid
Baten en lasten:

de notaris zal zorgdragen voor de verrekening van alle zakelijke 

baten en lasten van het gekochte. De lopende baten en lasten 
worden, op de datum van het notarieel transport, naar rato 
verrekend voor het resterende deel van het lopende jaar, met 
uitzondering van de onroerende-zaakbelasting wegens feitelijk 
gebruik.





Bedenktijd:


wanneer u als consument een woning of appartement koopt, heeft 
u drie dagen bedenktijd om te beslissen of u de koop door wilt 
laten gaan. Deze bedenktijd vloeit bijna in alle gevallen voort uit 
de wet, deze mag niet worden ingekort. Wel mogen partijen een 
langere bedenktijd afspreken. Deze periode van bezinning geldt 
uitsluitend voor de koper. Uiteraard kunnen partijen onderling 
overeenkomen dat ook de verkoper bedenktijd krijgt. De 
bedenktijd gaat in om 00.00 uur van de dag die volgt op de dag dat 
de koper een kopie van de door beide partijen ondertekende 
koopovereenkomst heeft ontvangen. Hiervoor zal een gedateerd 
ontvangstbewijs worden gevraagd, welke de koper moet 
ondertekenen, zodat duidelijk is dat deze een kopie van de akte 
heeft ontvangen. 

Indien de bedenktijd op een zaterdag, zondag of algemeen erkende 
feestdag eindigt, wordt deze verlengd tot en met de eerstvolgende 
dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. 
De bedenktijd wordt, zo nodig, zoveel verlengd, dat daarin ten 
minste twee dagen voorkomen die niet een zaterdag, zondag of 
algemeen erkende feestdag zijn.





Documentatie:


deze documentatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid 
van de verstrekte informatie zijn wij in de regel in grote mate 
afhankelijk van derden. Aan onvolkomenheden in de vermelde 
gegevens en schaal kunnen geen rechten worden ontleend.

De door Hofstaete Makelaardij o.z. verstrekte informatie dient 
uitsluitend te worden gezien als een uitnodiging tot nadere 
informatie, bezichtiging of het uitbrengen van een bod. 
Wijzigingen in prijs en uitvoering voorbehouden.

Financiering:

de ontbindende voorwaarde voor financiering is geldig voor een 

periode van ca. 6 weken na datum van aangaan van de 
overeenkomst. Wij gaan er van uit dat de koopkandidaat zich 
vooraf heeft laten informeren omtrent zijn financiële 
mogelijkheden.





Onderzoeksplicht koper:


ondanks het feit dat de eigenaar/verkoper van de woning een 
meldingsplicht heeft, vermeldt het Burgerlijk Wetboek ook de 
onderzoeksplicht van de koper! Dit houdt in dat ook de koper zijn 
eigen verantwoordelijkheid c.q. onderzoeksplicht heeft voor onder 
andere datgene, wat voor hem of haar belangrijk is bij de aankoop. 
In dit kader is het wellicht ook verstandig om het object 
bouwkundig te laten keuren.





Oplevering:


in de staat waarin de onroerende zaak zich tijdens het tot stand 
komen van de overeenkomst bevindt met alle daarbij behorende 
rechten en aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken (voor 
zover bij de verkopende partij niet bekend) heersende-/ lijdende 
erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en vrij van hypotheken, 
beslagen en inschrijvingen daarvan.





Overeenkomst:


Er is sprake van een overeenkomst wanneer de schriftelijke koop-

overeenkomst door koper en verkoper is ondertekend, waarvan 
een afschrift aan de koper wordt overhandigd en gedurende de 
wettelijke bedenktijd door de koper niet wordt opgezegd.



Uw makelaar

Nico van Vliet

MAKELAAR / TAXATEUR O.Z.

Hofstaete Monumentaal is een  makelaar in exclusief en monumentaal onroerend goed. 

Exclusieve objecten en monumenten verlangen een speciale benadering.  


Bent u op zoek naar een expert op het gebied van monumenten 

en exclusieve huizen? Hofstaete Monumentaal biedt u deze expertise.

Hofstaete Monumentaal Gamerschestraat 49 5301 AR Zaltbommel
T  0416-671700 E  info@hofstaetemakelaardij.nl W  www.hofstaetemakelaardij.nl


