
Steenweg 50

Moerdijk



meester in monumentale huizen

Unieke villa - voormalige pastorie
Vrijstaande villa met vele authentieke kenmerken op een perceel 
van maar liefst 3.440 m² met fraai aangelegde tuin. Het woonhuis is 
omstreeks 1930 gebouwd als pastorie, tezamen met een nieuwe 
kerk en patronaatsgebouw, architect was J.H.H. van Groenendael. 
Het huis is gebouwd in traditionalistische stijl. De gevel is 5 tra-
veeën breed met in het middenrisaliet de entree in een centrale 
rondboog. Het middenrisaliet wordt bovenaan beëindigd in een 
topgeveltje. De zee aan ruimte biedt diverse gebruiksmogelijkheden 
die u absoluut zelf moet ervaren tijdens een bezichtiging! 


Een aantal  authentieke details die u terugziet zijn glas in lood 
ramen, en-suite schuifdeuren, paneeldeuren, schuiframen, 
marmeren schouwen, stucplafonds met ornamenten etcetera. 

Het dorp Moerdijk is centraal gelegen nabij de A16 en A17 en 
beschikt daarmee over een goede verbinding met Breda, Rotterdam 
Roosendaal en Antwerpen. Het dorp beschikt over o.a. sportver-
enigingen, basisschool, gemeenschapshuis, een eigen haven en  
strandje. Zevenbergen ligt zeer nabij met diverse voorzieningen als 
middelbaar onderwijs, winkelcentra en openbaar vervoer.
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Beknopte gegevens
Soort woonhuis: villa

Bouwjaar: 1930
Gebruiksoppervlakte: 361 m²

Overige inpandige 
ruimte:

209 m²

Inhoud: 2081 m³
Perceeloppervlakte: 3440 m²

Aantal kamers: 12
Aantal slaapkamers: 6

Tuin: riante tuin welke met zorg is aangelegd. Er is een diversiteit aan bomen en beplanting. In de tuin 
bevinden zich 3 buitenkranen en op 8 plaatsen zijn elektriciteitsaansluitingen mogelijk.

Ligging: aan de mooie, doorgaande weg, in het centrum van Moerdijk.
Bijzonderheden: het woonhuis heeft de status van gemeentelijk monument.
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Entree / Hal
De statige dubbele voordeur brengt u binnen in de 
vestibule, welke is voorzien van een prachtig glas-in-lood 
bovenlicht. Vervolgens geven dubbele openslaande 
deuren toegang tot de T-vormige, riante hal. Deze hal 
vormt het centrale hart van het huis en vele vertrekken 
zijn van hieruit toegankelijk.
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Woonkamer en-suite 
De zeer riante woonkamer bevindt zich aan de rechterzijde van 
het woonhuis. De woonkamer is opgedeeld in 3 compartimenten, 
welke van elkaar gescheiden worden middels prachtige en-suite 
schuifpaneeldeuren met glas-in-lood ramen. Dat er vroeger 
sprake was van een gegoede gemeenschap blijkt uit de rijke 
decoraties die hier zijn aangebracht. Zo vindt u diverse 
ornamenten in het plafond, sierlijsten, muur- en 
deurschilderingen en marmeren schouwen. De mooie erker geeft 
de voorkamer een speels effect.
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Serre
De serre grenst, zoals gezegd, aan de woonkamer en geeft 
rechtstreeks toegang tot het terras en de achtertuin.

Vanuit de serre is tevens het achterportaal toegankelijk.
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Keuken
De woonkeuken is, evenals de hal, uitgerust met een 
terrazzo vloer. Er staat een keukenopstelling in L-vorm 
met bijbehorende kastenwand, waardoor er veel 
bergruimte is ontstaan. Er is een schouw waaronder uw 
fornuis geplaatst kan worden.
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Voorkamer
De voorkamer aan linkerzijde was vroeger in gebruik als 
werkruimte. Dit blijkt uit het feit dat de kamer uit twee 
vertrekken bestaat die worden gescheiden middels 
openslaande deuren. De stevige kluis in het tweede 
vertrek laat zien dat er vroeger veel zaken zorgvuldig 
bewaard moesten worden.
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Zijkamer
Aan de zijkant van het huis is een extra kamer die een 
zelfstandige toegangsdeur vanuit buiten heeft. 

In de naastgelegen bijkeuken bevindt zich de opstelplaats 
t.b.v. de wasapparatuur en veel vaste kastruimte. Dan 
volgt een tussenhal met deur naar buiten alsmede een 
toiletruimte met fonteintje. Van hieruit is de berging 
bereikbaar.
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Trappenhuis en overloop
Via de statige, houten trap met tussenbordes en groot 
glas-in-lood raam, bereikt u de eerste verdieping. De 
ruime L-vormige overloop geeft toegang tot alle 
vertrekken en ook tot de trap naar de tweede verdieping.
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Slaapvertrek
De meeste slaapvertrekken zijn ruim bemeten en 
uitgerust met grote raampartijen voorzien van hefschuif-
ramen en binnenluiken.




Deze slaapkamer is daarnaast nog voorzien van een 
marmeren schouw, een eigen wastafel en een directe 
toegang tot de naastgelegen badkamer.
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Badkamers 
De eerste verdieping beschikt over twee badkamers. De 
eerste badkamer is uitgerust met een wastafel, staand bad 
op pootjes en een toilet. Een deur geeft toegang tot het 
platte dak boven de serre. De tweede badkamer is 
voorzien van een wastafel, bidet en douchecabine.
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Slaapkamers 
De eerste verdieping telt in totaal 5 slaapvertrekken. Allen zijn 
voorzien van ramen met binnenluiken, de meeste kamers hebben 
een eigen wastafel, sommige zijn voorzien van een schouw.

Elke kamer beschikt over vaste kast- en bergruimte. 
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Zolder
Via een vaste trap is de zeer ruime, open zolderverdieping 
toegankelijk. Deze etage is geheel naar eigen wens in 
gebruik te nemen.

Kelder
Met het liften van de woning en vernieuwen van de 
fundering, is de kelder toegankelijk geworden, welke een 
zee aan (opslag)ruimte biedt.

De wijnvoorraad kan opgeslagen worden in de originele 
wijnkelder.
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Plattegrond kelder
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Plattegrond begane grond
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Plattegrond eerste verdieping
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Plattegrond tweede verdieping
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Kadastrale kaart
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Bijzonderheden
Bouwwijze woonhuis: 
 aantrekkelijk om in het dorp een woning te kopen omdat ook 


het pand is traditioneel gebouwd. De gevels zijn vervaardigd van nieuwe huiseigenaren gebruiken kunnen maken van de 
metselwerk met spouwmuurconstructie. Het dak is gedekt met Moerdijkregeling. 

natuurleien en bitumineuze (plat)dakbedekking.
 




 
Diversen:


Nutsvoorzieningen:
 • in de koopakte en akte van levering wordt een ouderdoms-

er zijn zelfstandige aansluitingen op water-, gas- en elektralei- clausule opgenomen, luidend als volgt: het betreft hier een oudere 

dingen, telefon 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 c.v.-ketel (bouwjaar 2005). De ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak 

elektrische installatie is geupdated.
 voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins 


 niet beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst is voor 

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

- De fundering is in 2011 in zijn geheel vervangen.
 heid geboden om ook zelf onderzoek te (laten) doen. Om een zo 
- De begane grond is voorzien van grenen houten vloeren.
 duidelijk mogelijk beeld te scheppen van de bouwkundige staat 
- De platte daken, dakkapellen en erker zijn opnieuw bekleed.
 van het pand is een bouwkundige rapportage, opgesteld door 
- De waterafvoeren en goten zijn in origineel zink vervangen.
 Monumentenwacht Noord-Brabant, beschikbaar.



 


Moerdijkregeling:
 • Koper verklaart ermee bekend te zijn dat het woonhuis nooit 

Op deze woning is de Moerdijkregeling van toepassing. Dit is een bewoond is geweest door verkoper. Verkoper kan geen garanties 
van de maatregelen om de leefbaarheid in het dorp Moerdijk te geven over de kwaliteit van de onroerende zaak. Daarom verleent

verbeteren. Het dorp Moerdijk blijft. Er wordt een keur aan inves- verkoper met betrekking tot de onroerende zaak geen vrijwaring 
teringen in en rond het dorp gedaan om het dorp weer nieuwe voor zichtbare en aan hem onbekende verborgen gebreken en aan 
glans te geven. Werkzaamheden in het dorp zijn in volle gang en hem onbekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen 
de hernieuwde glans tekent zich af in enthousiasme en initiatieven. en lasten, m.u.v. de lasten en beperkingen die voortvloeien uit 
Kijk voor meer informatie over wonen in het dorp Moerdijk en de feiten die vatbaar zijn voor inschrijving in de openbare registers, 
Moerdijkregeling op www.komwonenindorpmoerdijk.nl 
 doch daarin ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet 


 waren ingeschreven, e.e.a. zoals bedoeld in art. 7:15 lid 2 BW. Deze 
De Moerdijkregeling is een garantieregeling voor huizenbezitters bepaling wordt in de koopakte en akte van levering opgenomen.
in het dorp Moerdijk. Zij krijgen een verkoopgarantie van 95% 
van de waarde van hun huis. De Moerdijkregeling is bedoeld voor 
huidige én toekomstige huizenbezitters in het dorp Moerdijk. Zij 
kunnen te allen tijde hun huis verkopen aan de gemeente. Dat 
geeft financiële zekerheid en dat maakt de Moerdijkregeling vooral 
een 'blijfregeling'. Daarnaast is het door deze regeling extra 
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Erfdienstbaarheid en bijzondere verplichtingen:

er is een erfdienstbaarheid gevestigd ten behoeve van gemeente 
Moerdijk voor het hebben, houden en onderhouden van diverse 
onderhoudswerken. Deze erfdienstbaarheid wordt steeds middels 
een kettingbeding opgelegd. Voorts zijn er algemene verkoop-
voorwaarden van toepassing jegens gemeente Moerdijk. Op 
verzoek kan een afschrift van deze voorwaarden aan koopkandi-
daat worden overhandigd.





Gemeentelijk monument:


het woonhuis heeft status van gemeentelijk monument




Waarborgsom:


in de koopakte zal een waarborgsom of bankgarantie ten bedrage 
van 10% van de koopsom worden gesteld, te voldoen door koper 
binnen 6 weken na het ondertekenen  van de koopovereenkomst.





Algemeen:


•	voor  informatie over de gemeente Moerdijk kunt u kijken op 
www.moerdijk.nl. Hier vindt u ondermeer informatie over 
scholen, (sport)verenigingen, kerkgenootschappen, etc.; 




•	centraal  gelegen op korte reisafstand van de oprit autosnelweg 
A17 (ca. 5 autominuten). Ook de A16 is snel bereikbaar en daar-
mee zijn steden als Breda, Roosendaal, Dordrecht en Rotterdam 
binnen een half uur te bereiken. Zevenbergen ligt zeer nabij met 
diverse voorzieningen zoals middelbaar onderwijs, winkelcentra 
en openbaar vervoer. Moerdijk beschikt over sport-verenigingen, 
een basisschool, een eigen haven en het strandje  "de Appelzak".
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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. 3 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


