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Omschrijving 
 
Wij zitten zó vaak in die heerlijke serre”  
  
  
Als je de doodlopende en stille Heullaan inrijdt kom je aan je linkerhand een groot  
huisnummer 7 op de voorgevel naast de voordeur tegen.   
Een zeer verzorgd geheel met een ruime voortuin en een brede eigen oprit voor 2 tot 3 auto’s.  
En loop je door, via de tuinpoort naar de achterzijde, dan wordt je blij verrast door de serre 
met glazen schuifdeuren en aansluitend de fantastische achtertuin.   
Kijk hier dus net even verder dan je neus lang is.  
  
Geheel gemoderniseerde en luxe ingerichte vrijstaande woning met aangebouwde serre met 
glazen schuifdeuren, royale garage en oprit, ruime voortuin en fraai aangelegde, circa 28 
meter diepe, achtertuin op 695 m² eigen grond.  
  
Op een verscholen groene plek middenin het dorp gelegen uitstekend onderhouden en 
verzorgde woning met alle hedendaagse wooncomfort en vele extra’s.   
Door de jaren is er door de huidige eigenaar zowel aan de buiten- als aan de binnenkant veel 
aandacht besteed aan vernieuwing, onderhoud en isolatie en verduurzaming.  
Hierdoor staat er nu een kant en klare woning die zo te betrekken is.   
  
Aan de westkant van de Hoeksche Waard ligt het gemoedelijke dorp Piershil vlakbij rivier Het 
Spui en in de nabijheid van natuurgebied en vogelreservaat de Korendijkse Slikken en het 
welbekende natuureiland Tiengemeten. Het dorp heeft de nodige voorzieningen, waaronder 
een supermarkt, twee basisscholen, een verzorgingstehuis, een voetbal- en tennisvereniging 
en een actieve dorpsvereniging. Tevens is er wekelijks een kleinschalige markt om de hoek op 
het terrein van de weids bekende kaaswinkel Cromwijk.   
  
Oud-Beijerland en Rijksweg A29 richting Rotterdam en Brabant/Zeeland zijn prima te bereiken 
in circa 10 minuten. Verder is er een uitstekende busverbinding met Rotterdam-Zuidplein en 
op enkele minuten afstand een veerverbinding met Spijkenisse.   
  
De nabije omgeving biedt diverse wandel- en fietsmogelijkheden door het uitgestrekte 
polderlandschap met akkerlanden en over beboomde dijken. Het nabijgelegen Haringvliet biedt 
tal van watersport- en recreatiemogelijkheden.  
  
Indeling: entree, hal met trapopgang, toiletruimte voorzien van wandcloset en deur naar de 
keuken, halfopen keuken voorzien van recent geplaatste hoekinbouwkeuken met alle 
apparatuur waaronder een quooker, in de inductie kookplaat geïntegreerde afzuiging en 
afwerking met composiet werk- en wandbladen, praktische bijkeuken met opstelplaats voor 
wasmachine en droger, kastruimte en buitendeur.   
Voorts  riante en lichte L-vorm leefruimte (opp. circa 57 m²) bestaande uit een eetgedeelte 
met ruim plek voor een extra grote tafel en een gezellig zit-/ loungegedeelte met open haard 
en openslaande deuren naar het grote terras. Eveneens door openslaande deuren toegang tot 
de sfeervolle serre (497x434) met 9 afzonderlijk schuivende glazen deuren waardoor er voor 
elk weertype een juiste stand te vinden is. Vanuit de serre prachtig uitzicht over de tuin en 
directe toegang tot het grote terras. Ook de garage is van hieruit bereikbaar.   
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De begane grond is afgewerkt met een plavuizenvloer welke geheel voorzien is van 
vloerverwarming, de wanden zijn grotendeels gestuukt met verf- en behangafwerking.  
  
Verdieping: ruime overloop met dakkapel, 3 mooie slaapkamers (463x299 met dakkapel en 
toegang tot het inpandige balkon met uitzicht over de tuin, 402x299 en 620x273 met ruime 
berging met opstelplaats voor de cv-ketel, indien gewenst zijn hier weer 2 slaapkamers van te 
maken.   
Voorts ruime badkamer (365x251) met grote inloopdouche met stort- en handdouche, 
wastafelmeubel met dubbele wastafel, wandcloset, vloerverwarming en kastruimte. Vanaf de 
overloop is via een vlizotrap een bergzolder bereikbaar. De verdieping is afgewerkt met een 
pvc- en laminaatvloer.   
  
De woning is voorzien van gedeeltelijk houten kozijnen alsmede kunststof kozijnen met draai-
kiepramen en overal voorzien van dubbele beglazing. Waar nodig is het schilderwerk 
regelmatig uitgevoerd. De oorspronkelijke stenen buitengevels zijn “ingepakt” met 
isolatieplaten welke gestuukt en geverfd zijn, tevens is er dak- en vloerisolatie.   
Voorts zijn er 21 zonnepanelen geïnstalleerd mede waardoor de energiekosten goed 
beheersbaar zijn.   
Voor de (preventieve) veiligheid is er een alarminstallatie in de woning en de garage 
aangebracht.  
  
Ook de royale garage (763x422) is goed geïsoleerd en voorzien van een elektra- en 
wateraansluiting, de elektrisch bedienbare toegangsdeur is vernieuwd.   
  
De diepe achtertuin is aangelegd met onder meer een groot terras grenzend aan de woning en 
is ideaal voor bijvoorbeeld een barbecue, zwembad, plantenkas, gezellige overkapping, diverse 
bergingen, terrassen en paden afgewerkt met mijnsplit, gazon en veel vaste beplanting 
waaronder palmbomen, bloeiende struiken en bomen, een walnoten- en amandelboom en 
kruisbessen, aalbessen en bramenstruiken.   
Aan de achterzijde is de tuin afgesloten met een stalen hekwerk met toegangspoort welke 
uitkomt op de achtergelegen openbare parkeerplaats waardoor er zo nodig nog meer 
parkeerruimte beschikbaar is.  
  
Het professioneel uitgeruste zwembad is aangesloten op een warmtepomp welke is opgesteld 
in de plantenkas, de overige apparatuur bevindt zich in een afgesloten ruimte in de garage. 
Door de verschuifbare overkapping kan er in alle jaargetijden gebruik van worden gemaakt. De 
overkapping zorgt mede voor het schoonhouden en kan tevens worden vergrendeld.   
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Rustig, ruim en vrij wonen in een gemoedelijk plattelandsdorp met de Randstad op 
korte afstand.   
  
•  Uitstekend onderhouden en verzorgd  
•  21 zonnepanelen  
•  Hedendaags comfort  
•  Nieuwe keuken  
•  Mooi perceel met veel privacy  
•  Royale garage en oprit   
•  Serre en zwembad  
  
Oplevering: in overleg.  
Vraagprijs € 795.000,= k.k.      
  
Ons kantoor treedt op namens de verkopende partij.   
Neem uw eigen aankoopmakelaar mee.  
  
Nadrukkelijk moet er worden vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of 
offerte mag worden beschouwd. Deze dient slechts als uitnodiging tot het doen van een bod. 
Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. De makelaar kan op generlei wijze 
aansprakelijk worden gesteld voor de over het object verstrekte informatie.  
  
Toelichtingsclausule NEN2580  
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 de 
meting.  
  
Rechtsgeldige koopovereenkomst ná ondertekening  
Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en particuliere koper is niet 
rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop.  
Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en particuliere koper 
de overeenkomst hebben ondertekend (art. 7:2 BW)   
Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail of een toegestuurd concept 
van de koopovereenkomst wordt niet gezien als een 'ondertekende koopovereenkomst'  
  
Bij belangstelling van meerdere gegadigden zal de verkopende partij kunnen besluiten tot een 
verkoop bij inschrijving. Verdere informatie hierover zal door ons worden verstrekt.
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Kenmerken 
 
Object gegevens 
Soort woning Landhuis 
Type woning Vrijstaande woning 
Bouwjaar 1942 
   

 
Maten object 
Aantal kamers 4 kamers 
Aantal slaapkamers 4 slaapkamer(s) 
Inhoud woning 546 m3 
Perceel oppervlakte 695 m2 
Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie 

150 m2 
   

 
Details 
Ligging Aan rustige weg, in centrum, in woonwijk, beschutte 

ligging 
Voorzieningen Alarminstallatie, Rolluiken, TV kabel, Zwembad, 

Rookkanaal, Schuifpui, Dakraam, Zonnepanelen, 
Natuurlijke ventilatie 

Schuur / berging Vrijstaand hout 
Garage Vrijstaand steen, parkeerplaats 
Kabel Ja 
Buitenzonwering Nee 
   

 
Energie 
Energielabel B 
Verwarming C.V.-Ketel 
Warmwater C.v.-ketel 
C.V.-ketel Nefit HRC 28 (Gas gestookt combiketel uit 2015, 

eigendom) 
   

 
Tuin gegevens 
Tuin Achtertuin, voortuin 
Tuin diepte (cm) 2.800 
Tuin breedte (cm) 1.500 
Hoofdtuin Achtertuin 
Positie Oost 
Kwaliteit Fraai aangelegd 
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Kadastrale kaart 
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Begane grond 
 

 



 
 

 

 

Heullaan 7 - 3265 BC  Piershil 

Spiering Makelaardij o.z. 
Oost Voorstraat 57 

3262 JG, OUD BEIJERLAND 
Tel: 0186-621299 

E-mail: info@spieringmakelaardij.nl 
www.spieringmakelaardij.nl 

Eerste verdieping 
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Vliering 
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Berging 
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Kadastrale gegevens 
Adres Heullaan 7 
Postcode / Plaats 3265 BC  Piershil 
Gemeente Piershil 
Sectie / Perceel C / 200 
Oppervlakte 695 m2 
Soort Volle eigendom 

Locatie 
 
Adres gegevens 
Adres Heullaan 7 
Postcode / plaats 3265 BC  Piershil 
Provincie Zuid-Holland 
 
Locatiekaart 
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Lijst van zaken 
 

 
 Blijft 

achter 
Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Woning 
Interieur 
Verlichting, te weten:     

- Inbouwspots/dimmers     

- Opbouwspots/armaturen/lampen/dim
mers 

    

- Losse (hang)lampen     

-      

-      

(Losse)kasten, legplanken, te weten:     
- hoge legkast cq hangkast met spiegel 

op kleine kamer blijft achter 
    

- Alle andere losstaande kasten gaan 
mee 

    

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:     
- Gordijnrails     

- Gordijnen     

- Overgordijnen     

- Vitrages     

- Rolgordijnen     

- Lamellen     

- Jaloezieën     

- (Losse) horren/rolhorren     

-      

-      

Vloerdecoratie, te weten:     
- Vloerbedekking     

- Parketvloer     

- Houten vloer(delen)     

- Laminaat     

- Plavuizen     

-      

-      

(Voorzet) openhaard met toebehoren     

Allesbrander     

Houtkachel     

(Gas)kachels     
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Designradiator(en)     

Radiatorafwerking     

Overig, te weten:     

- Spiegelwanden     

- Schilderij ophangsysteem     

-      

-      

-      

-      

 
Keuken 

    

Keukenblok (met bovenkasten)     

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:     

- Kookplaat     

- (Gas)fornuis     

- Afzuigkap     

- Magnetron     

- Oven     

- Combi-oven/combimagnetron     

- Koelkast     

- Vriezer     

- Koel-vriescombinatie     

- Vaatwasser     

- Quooker     

- Koffiezetapparaat     

-      

Keukenaccessoires, te weten:     
-      

 
Sanitair/sauna 

    

Toilet met de volgende toebehoren:     
- Toilet     

- Toiletrolhouder     

- Toiletborstel(houder)     

- Fontein     

-      

-      

Badkamer met de volgende toebehoren:     
- Ligbad     

- Jacuzzi/whirlpool     

- Douche (cabine/scherm)     

- Stoomdouche (cabine)     
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

- Wastafel     

- Wastafelmeubel     

- Planchet     

- Toiletkast     

- Toilet     

- Toiletrolhouder     

- Toiletborstel(houder)     

-      

-      

Sauna met toebehoren     

     

 
Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing 

   

Schotel/antenne     

Brievenbus     

(Voordeur)bel     

Alarminstallatie     

(Veiligheids)sloten en overige 
inbraakpreventie 

    

Rookmelders     

Screens/rolluiken     

CV met toebehoren     

(Klok)thermostaat     

Warmwatervoorziening, te weten:     

- Via CV-installatie     

- Boiler     

- Close-in boiler     

- Geiser     

-      

-      

Mechanische ventilatie     

Luchtbehandeling     

Airconditioning met toebehoren (aantal: 
………) 

    

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten: 
- radiatorfolie     

-      

Telefoonaansluiting/internetaansluiting     

Veiligheidsschakelaar wasautomaat     

Waterslot wasautomaat     

Zonnepanelen     
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Tuin     

Inrichting     

Tuinaanleg/bestrating     

Beplanting     

2 kleine palmbomen achter het zwembad 
nemen we mee 

    

Verlichting/installaties     

Buitenverlichting     

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder     

tijdschakelaars     

     

Bebouwing     

Tuinhuis/buitenberging     

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging     

(Broei)kas     

     

     

     

Overig     

Overige tuin, te weten:     

- (Sier)hek     

- Vlaggenmast(houder)     

-      

-      

 
Overig     

Zijn er zaken die geen eigendom zijn van 
verkoper omdat er sprake is van een 
leasecontract. Zo ja, neemt verkoper de 
zaak mee of moet het betreffende 
contract worden overgenomen? 

Ja Nee Gaat mee Moet 
worden 
overgen

omen 

CV/geiser/boiler     

Keuken/tuin/kozijnen     

Intelligente thermostaten e.d.     

Stadsverwarming     

Zonnepanelen     

     

     

Bijlage(n) over te nemen contracten:     

-  
-  

 
 



 
 

 

Deze woning wordt aangeboden door: 
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