
BENEDENBERG 128
BERGAMBACHT



Kernpunten:

-250 m2 woonoppervlakte

-1.020 m3 inhoud

-9.780 m2 perceeloppervlakte

-31 m2 dubbele garage / berging en carport

-Energielabel A

-Zonnepanelen op dubbele garage / berging

-Alarminstallatie en camera bewaking

Voor je ligt de brochure met informatie over de woning waarin je 

interesse hebt. Om je een goede indruk te geven, vind je in deze 

brochure veel informatie over deze prachtige villa.

Deze woning draagt het waardevolle predikaat BUITENSTATE.

Een BUITENSTATE is een vrij gelegen – one of a kind – woning 

in het buitengebied. Een woning  waar de beleving van rust en 

ruimte centraal staat en waar vrijheid heerst. Een niet-alledaags 

onroerend goed met optimaal woongenot en veel mogelijkheden.

Geeft deze brochure je een (buiten)goed gevoel?

Je BUITENSTATE makelaar heet je van harte welkom voor een 

bezichtiging. De woning kan je op papier aanspreken, maar de 

emotie en zintuigprikkeling die de woning teweeg brengt, voel je 

alleen ter plekke. Tijdens een bezichtiging krijg je informatie over 

de woning en de omgeving. Je kunt al je vragen aan onze make-

laar voorleggen.

Is dit je buitenkans…?

Makelaar Harold van Rooij, T 0651 41 99 56



BUITENSTATE - BUITENKANSEN IN WONEN

Kadastrale gegevens

Bergambacht A 1361, groot 9.780 m2

Bestemmmingsplan gegevens

Bestemmingsplan Buitengebied 2011,

Bergambacht, gemeente 

Krimpenerwaard,

Vastgesteld 25-6-2013

Bestemming: Wonen
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Modern en landelijk wonen in optima 

forma! 

Deze luxe, moderne villa met strakke 

architectuur staat harmonieus in de lan-

delijke omgeving en biedt veel privacy. 

Dagelijks ervaar je hier de enorm vrije 

ligging doordat het huis omringd is met 

weiland en uitkijkt richting het Loetbos. 

Begane grond
Voordeur met zeer ruime hal, veel 

licht en een sterke zichtlijn recht naar 

achteren. Wat tevens opvalt is het extra 

brede trappenhuis. 

Luxe toiletruimte en garderobe, vanuit 

de hal is het kantoor aan de voorkant 

van het huis gesitueerd.

Openslaande deuren naar de royale 

living met veel raampartijen tot de 

vloer waardoor je overal om je heen de 

vrijheid van de polder ervaart.

Veel wooncomfort, licht, speelse 

indeling en beleving van de omgeving 

vanuit het huis maken het wonen hier 

erg bijzonder.
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De luxe woonkeuken bevindt zich links van de zichtlijn met uitzicht op het water, 

weiland en tuin. 

Het keukenblok met robuust stenen aanrechtblad is in U-vorm voorzien van alle 

denkbare inbouwapparatuur zoals: 5 pits inductie kookplaat, inbouw koffiezet-

apparaat, stoomoven, combi-magnetron, Quooker en vaatwasser. Rechts van de 

zichtlijn bevindt zich de eetkamer. 

Het kantoor is aan de voorkant van het huis gesitueerd en zowel bereikbaar via de 

eetkamer als via de hal.



Direct achter de woonkamer ligt een onderheid en beschut terras geflaneerd door 

twee muren, gelegen op het zuiden. Twee openingen in de muur geven net als in 

de woonkamer een fraai uitzicht op het water en naastgelegen weiland. 



De plek voor de hangmat ligt tussen de achtertuin en carport. 

De tuin sluit naadloos aan bij de architectuur van de woning.



Achter de vrijstaande dubbele garage/ berging (31 m2) en carport begint het eigen 

weiland. Het bankje achter de appelboom biedt een fantastisch panorama uitzicht. 

Echt een plekje om tot rust te komen. Ontspannen keer je terug naar de woning.   



1e verdieping

Deze wordt bereikt via een brede trap. Hier geeft de overloop toegang tot een 

separaat toilet, drie slaapkamers en een luxe badkamer. 

De ruime bergzolder met daglicht is vanuit de overloop bereikbaar via een 

vlizotrap. Hier bevindt zich de CV ketel, warmwaterboiler (2017) en unit van de 

mechanische ventilatie. 



De grote slaapkamer aan de achterzijde heeft een hoge nok (5.60 meter), inge-

bouwde airco, inbouwkastenwand en deur met toegang tot het dakterras met 

uitzicht over de tuin, weiland en omgeving. 



Een luxe badkamer met duo wastafel, spiegelkasten, ligbad en inloopdouche 

inclusief regendouche bereikbaar vanuit grote slaapkamer en overloop.



Souterrain / kelder 

Het betreft een woongedeelte met daglicht door een grote pui, grenzend aan een 

buitenruimte met royale trap naar de tuin! Hier kun je apart maar toch met elkaar 

wonen, bijvoorbeeld met volwassen kinderen of gasten. 



Deze ruimte omvat een hal met een keukenblok inclusief koelkast, kookplaat en 

afzuigkap, een royale kamer met een badkamer en suite en separaat toilet. Verder 

zijn er nog twee inpandige ruimtes, een wasruimte en een berging (met vaste kas-

tenwand) en een bergkast. Alles in optimaal klimaat. Door de indeling, het daglicht 

en de entree kan je deze woonlaag geen kelder meer noemen.
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Noemenswaardig:

-Tuinverlichting rondom en overal buitenstopkontakten 

-Vloerverwarming op de gehele begane grond per ruimte

  instelbaar

-Inbouw koffiezetapparaat, stoomoven en Quooker 

-Gashaard

-Bliksemafleiding

-Alle ramen (HR++) zijn voorzien van plissé met zonwering 

  en alle draai-kiepramen ook van horren. Vrijwel alle ramen

  zijn voorzien van ventilatieroosters. 

-Gehele huis UTP bekabeld

-Ouderslaapkamer, met ingebouwde airco en toegang 

  tot dakterras 

-Iedere verdieping heeft een separaat toilet

Verkopers aan het woord: 

‘Hier beleef je het buitenwonen en heb je samen met de 

hazen, groene specht, buizerd, zwanen en andere water- /

weidevogels een vrij uitzicht op de zonsopkomst- en 

ondergang’. 

Dit geeft het wonen hier een extra dimensie.



WWW.BUITENSTATE.NL

Schep Makelaardij

Lopikerplein 2

2871 AN  Schoonhoven

Makelaar Harold van Rooij

T 0651 41 99 56

E h.vanrooij@schep.nl

www.landelijkwonen.nl

Een BUITENSTATE makelaar is gese-

lecteerd op grond van zijn of haar 

jarenlange aantoonbare ervaring en 

deskundigheid. Hij is geworteld in het 

buitenleven. Hij is vertrouwd met de 

plaatselijke gewoonten en gebruiken. 

Hij zal je deskundig voorlichten tijdens 

de bezichtiging. Hij laat je de rust en de 

ruimte van de woning ervaren. Eigen. 

Solide. Aangenaam. En net een beetje 

anders.

Wil je meer informatie? 

Of heb je interesse in een bezichtiging? 

Neem dan gerust contact met ons op.


