
Singel 78, Westdorpe



historie brandax makelaardij





Willy van den Branden richtte Brandax op in 1977. Zijn kantoor? De garage. In de loop der jaren groeide 
Brandax uit tot het makelaarskantoor van nu. Een bekende speler in de regio met, sinds 1997, een mooi 
kantoor aan de Markt in Axel. Sinds 2007 kwam zoon Chris in het bedrijf en drie jaar later nam hij Brandax 
van zijn vader over. “Ik was van kinds af aan al nieuwsgierig naar hoe anderen leefden en wat er achter 
iedere deur schuilging. Makelaardij heeft dus altijd wel in mijn aard gezeten. En nu, nu ben ik vooral trots op 
ons team. Op de bevlogen manier waarop we ons werk doen en het vertrouwen dat we daardoor van onze 
klanten krijgen. Dat is wat Brandax groot maakt.”



Martine de Jonge

Medewerker 

binnendienst/office 
manager

Telefoontjes aannemen, koopaktes opmaken, overdrachten inplannen, 
dossiers uitwerken. Laat dat maar aan mij over. Vooral als er complexe 
zaken spelen. Dan ga ik graag op zoek naar oplossingen. Mijn ultieme 
beloning? Dat u straks met een tevreden gevoel bij de notaris zit. 

Nadine de rooij


assistent makelaar 

De bijzondere ontmoetingen, de humor en spannende momenten. Dat is 
wat mijn vak zo leuk maakt. En natuurlijk een welgemeend ‘dank je wel’ 
van tevreden klanten. Als assistent makelaar leer ik iedere dag weer wat 
meer van dit mooie vak en geniet ik met volle teugen. 

Chris van den 

branden



register-makelaar 

en

register-taxateur

Rond zeven uur, half acht begin ik met administratie, want vanaf half 
negen lever ik me helemaal over aan onze klanten. Het leukst vind ik de 
persoonlijke gesprekken en de blijken van waardering. Ik probeer dan ook 
altijd net wat meer te doen, dan wat u van me verwacht.  

jessica govaert

assistent makelaar/


 binnen- en 

buitendienst

U heeft net uw droomhuis gezien en wilt er nú meer van weten! Ik 
beantwoord graag uw vragen, plan de bezichtiging in en begeleid deze. 

Ook verzorg ik de uitwerkingen en aanmeldingen van woningen. Lekker, 
die afwisseling. En fijn, dat persoonlijke contact. Ik hou ervan! 

Nancy

van der smissen


Assistent Makelaar

Nadat ik de kinderen naar school heb gebracht, begin ik met het maken 
van advertenties en bewerken van foto’s. Alles voor een zo mooi en 

compleet mogelijke presentatie van de woningen. Wanneer Martine en 
Jessica het druk hebben, help ik hen een handje.

Fred van 

den branden


kantoorhond

Ik heb een belangrijke taak bij Brandax, namelijk het overenthousiast 
ontvangen van onze bezoekers. Dat doe ik dan ook vol overgave. Ik 

kwispel extra hard en gooi mijn schattige hondenoogjes in de strijd om 
mensen blij te maken. Dat lukt best vaak, al zeg ik het zelf. 

meer weten over brandax makelaardij? 

bezoek onze website of volg ons op social media!



Omringd door mooie wandel- en fietsroutes in de Zeeuws-Vlaamse polders met kreken en 
nabijgelegen natuurgebieden, staat deze perfect onderhouden, ruime woning met garage 
en met schitterend uitzicht op het tegenoverliggende park aan de Molenkreek.




Deze woning is ideaal als u bijvoorbeeld een eigen praktijk aan huis wilt starten. Er is een 
ruime praktijk/kantoorruimte op de begane grond met de mogelijkheid tot een eigen 
toegang met wachtruimte via de achtertuin. Verder valt de woning op door de prachtige 
lichtinval in de vele kamers. De gezellige woonkamer met open haard heeft een prachtige 
aangebouwde serre. In de zomer kunt u dit geheel bij de woonkamer betrekken doordat de 
deuren volledig open kunnen. Groot pluspunt van de serre is dat het dak gedeeltelijk 
elektrisch geopend kan worden en er zijn hordeuren over de gehele breedte. 

Verder heeft de woning een heerlijk ruime keuken met aansluitend de bijkeuken. In totaal 
telt deze woning 4 ruime slaapkamers. De master bedroom heeft een eigen grote walk-in 
closet. 




Het gezellige dorp Westdorpe kent een rijk sociaal verenigingsleven. De basisschool, 
buurtsuper, DHZ-winkel Hubo, tandarts, osteopaat, huisarts en dierenarts spelen een 
belangrijke rol in het dorp. De bushaltes bevinden zich op loopafstand en binnen steenworp 
afstand bevindt u zich op de goede verbindingswegen naar Gent, Antwerpen en Breskens 
(30 min) waar u rustig kunt genieten van de uitgestrekte Zeeuwse kust. 




Kortom, een top gezinswoning met ruime kamers, veel bergruimte en een prachtige, 
zonnige achtertuin. Klinkt dit als uw ideale woning? Wij ontvangen u graag voor een 
uitgebreide rondleiding. 
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1. Perfect onderhouden

2. 4 Slaapkamers

3. Praktijkruimte/kantoor

4. Garage

5. Fraaie, zonnige tuin

6. Grote leefruimtes

7. Rustig wonen

8. Prachtig uitzicht
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199 m²




inhoud

758 m³




perceeloppervlakte

395 m²




kamers

6




slaapkamers

4

tuinligging

noordoost




energielabel

C




bouwjaar

1979

vraagprijs

€ 375.000 K.K.



Bijzonderheden





- Deze woning beschikt over een definitief energielabel: C

- De toiletruimte op de begane grond en de badkamer worden verwarmd middels  

  elektrische vloerverwarming. De overige ruimtes middels de radiatoren.

- Deze woning beschikt over deels houten en deels kunststof kozijnen met dubbel glas,

  nagenoeg overal voorzien van horren en rolluiken.

- Nagenoeg alle lichtarmaturen (behalve de twee plafondlampen in de woonkamer) behoren

  tot de inventaris.

- Alle horren, jaloezieën, rolgordijnen en verduisteringsgordijnen behoren tot de inventaris,

  inclusief de baldakijn en de gordijnen in de serre.





Indeling





Begane grond

Entree in de ruime hal met toilet, opbergkast, meterkast (10+AL+alarmsysteem) en een 
prachtige Merbau trapopgang. De gezellige woonkamer met open haard heeft veel 
lichtinval door de vele ramen. Via 3 openslaande deuren kom je in een heerlijke serre die de 
gehele lente en zomer deel uitmaakt van de leefruimte. De serre beschikt over een 
buitendeur en twee schuifdeuren welke zijn voorzien van hordeuren. Het dak van de serre 
kan elektrisch worden geopend. 

Aansluitend aan de woonkamer bevindt zich een lichte kamer die, vanwege een eigen 
ingang, gebruikt kan worden als praktijkruimte. De nu in gebruik zijnde bergruimte zou dan 
de wachtruimte kunnen zijn.

De ruime, nette eetkeuken heeft een L-vormige opstelling en is voorzien van een 4-pits 
gasfornuis, afzuigkap (met externe motor), koelkast en oven. Een zelfsluitende draaideur 
geeft toegang tot de ruime bijkeuken. Hier bevindt zich de aansluiting voor de wasmachine 
en is er plaats genoeg voor losse (keuken) apparatuur. De bijkeuken geeft toegang tot de 
serre en de garage. De garage is voorzien van kasten, opbergplanken en een werktafel. De 
entree van de garage wordt gevormd door een op afstand bedienbare geïsoleerde 
sectionaaldeur.  











Indeling





Eerste verdieping

De overloop (zonder drempels) met Merbau parketvloer heeft een kinderrek en biedt 
toegang tot de 3 ruime slaapkamers. De zeer ruime master bedroom geeft toegang tot een 
grote inloopkamer met aan weerszijden grote kledingkasten met verlichting. Alle 
slaapkamers zijn voorzien van een Merbau parketvloer, rolhorren en rolluiken. 

De luxe badkamer is in 2019 geheel vernieuwd en voorzien van een ligbad, douche, een 
wasmeubel (met elektrische boiler), hangtoilet, afstand bedienbare mechanische afzuiging, 
Bluetooth geluidsinstallatie, dimbare verlichting en wastafelverlichting. De verwarming is 
middels vloerverwarming en een designradiator.




Tweede verdieping

Middels een vaste trap is de tweede verdieping bereikbaar. Deze is geheel uitgerust met 
een Merbaukleurig laminaat. Overloop met toegang tot een c.v-ruimte en een 4e 
slaapkamer. 

De c.v-ruimte is uitgerust met een tafel en drooglijnen. Hier hangt tevens de c.v-installatie 
(Remeha '99). 

De vierde slaapkamer is voorzien van kasten en legplanken. Achter de schuine kanten is 
veel bergruimte.



Master bedroom, walk-in closet









Buiten





Aan de achterzijde van de woning een heerlijke, zonnige tuin met prachtige bloemborders 
en gezellige zithoekjes en achterom. Vanuit de tuin is de berging bereikbaar met een deur 
naar de het kantoor/praktijkruimte.

Aan de voorzijde van de woning een ruime oprit voor de garage en een nette voortuin. 



bekijk alle foto's van deze 
woning op onze website. 
vragen? neem dan contact 
met ons op.



plattegrond 







plattegrond 







plattegrond 







kadastrale kaart



51% 49%

1,3 per huishouden

gemiddelde woningwaarde:

€ 155.000

Buurtinformatie - Terneuzen / Kern Westdorpe

buurtinformatie

leeftijd koop / huur

huishoudens



veel gestelde vragen

kopen ik wil een woning kopen. wat moet ik doen?

Allereerst is het belangrijk om te weten hoeveel u kunt lenen. Hiervoor kan er een 
afspraak gemaakt worden met een erkende hypotheekadviseur. Wij kunnen u in 
contact brengen met erkende adviseurs. 

Als u besluit een bod uit te brengen dan kunt u dit telefonisch ofwel per mail doen. 
Het is belangrijk om reeds vooraf over eventuele (ontbindindende) voorwaarden na te 
denken.






 Het uitbrengen van een bod geeft geen recht op exclusiviteit. Er mag met meerdere 

partijen tegelijkertijd onderhandeld worden. De makelaar doet geen uitspraken over 
de hoogte van biedingen. Eventueel kan er tijdens het verkoopproces besloten 
worden om het systeem van verkopen te wijzigen waardoor de biedprocedure 
verandert, uw makelaar zal u hiervan op de hoogte stellen. 

financiering wat heb ik nodig voor het aanvragen van financiering?

Voor het aanvragen van een hypotheek moet u (nagenoeg) altijd een taxatierapport 
laten opstellen. Wij kunnen u hiervoor in contact brengen met een taxateur, wij 
mogen dit als verkopende makelaar van dit object niet voor u uitvoeren.  Welke 
andere documenten u aan moet leveren, verneemt u via uw hypotheekadviseur. 

verkopen wanneer is de verkoop definitief?

De verkoop is definitief als de wettelijke bedenktijd (drie dagen nadat koper de 
volledig getekende koopakte heeft ontvangen, de bedenktijd kan langer duren als 
deze valt in het weekeind of op een algemeen erkende feestdag) en de eventuele 
ontbindende voorwaarden verlopen zijn.








Waarde wat is de waarde van mijn eigen woning?

Om de puzzel compleet te maken zult u bij het hebben van een eigen woning ook 
geïnteresseerd zijn in de waarde van deze. Wij helpen u graag bij het inzichtelijk 
maken van deze waarde en de mogelijkheden van een verkoop. Wij komen hiervoor 
graag (geheel vrijblijvend en gratis) bij u langs. 

Ter voorbereiding hierop verwijzen wij u graag naar onze website waar wij de handige 
tool "wat is mijn huis waard" hebben. Na het invullen van enkele vragen ontvangt u 
binnen 2 minuten een woning waarde indicatie. Deze indicatie biedt een basis voor 
het verdere gesprek. 

Kosten Wie betaalt de makelaar?

De kosten van de makelaar zijn voor rekening van de verkoper. 

Als koper krijgt u te maken met de overdrachtsbelasting die momenteel 2% bedraagt, 
de kosten van het notariskantoor en eventuele kosten van een hypotheekadviseur en 
taxateur. 
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De bedenktijd duurt minimaal drie dagen en 
begint op de dag nadat (een afschrift van) 
de tussen partijen opgemaakte akte aan de 
koper is gegeven. De bedenktijd eindigt op 
de derde dag om middernacht. Het is dus 
niet van belang hoe laat de koper het 
afschrift van de akte heeft ontvangen. 





schriftelijkheidsvereiste




Sinds 2003 is een koopovereenkomst tussen 
een verkoper en een particuliere koper, 
wanneer het gaat over een onroerende zaak 
met als bestemming bewoning, ongeldig als 
deze overeenkomst niet schriftelijk is.





ontbindende voorwaarden




Een koop kan tot stand komen onder 
voorbehoud van ontbindende voorwaarden. 
Dat wil zeggen dat de koop tot stand komt 
en ontbonden kan worden als bepaalde 
voorwaarden niet voldaan worden. 
Gebruikelijke ontbindende voorwaarden zijn 
het voorbehoud van financiering of het 
uitvoeren van een bouwkundig onderzoek 
van de gekochte woning. 





waarborgsom/
bankgarantie




Bij alle woningen die door Brandax 
Makelaardij verkocht worden, wordt een 
waarborgsom of bankgarantie gevraagd (10% 
van het aankoopbedrag), die door de koper 
van het onroerend goed voldaan moet te 
worden op een derdenrekening van de 
behandelend notaris. 





ouderdomsclausule




Voor oudere woningen kan de makelaar 
besluiten een ouderdomsclausule in de 
koopovereenkomst op te nemen. Vraag de 
verkopende makelaar altijd deze 
ouderdomsclausule goed uit te leggen als u 
zelf niet exact weet wat deze inhoud. 

asbestclausule




De makelaar kan namens de verkopende 
partij een asbestclausule toevoegen in de 
koopovereenkomst. Hierin wordt de 
verkoper gevrijwaard van eventuele 
aanwezigheid van asbest in het gekochte 
object. Wanneer een verkoper op de 
hoogte is, of had kunnen zijn, van de 
aanwezigheid van asbest dient hij dat te 
melden. Een kopende partij heeft 
onderzoeksplicht waarin hij ook een 
inspanningsverplichting heeft om 
onderzoek te doen naar de staat van het 
verkochte object. 





onderzoeksplicht




De onderzoeksplicht houdt in dat de 
koper zowel de bouwkundige als de 
juridische staat van een woning moet 
onderzoeken. Onderzoek naar de 
juridische staat is bijvoorbeeld een check 
van het bestemmingsplan.





notariskeus




De koper betaalt de notaris en is dan ook 
vrij om te kiezen bij welke notaris hij/zij 
de eigendomsoverdracht wil laten 
plaatsvinden. Wanneer een koper kiest 
voor een notaris die verder dan (straal) 15 
km van het gekochte object ligt, dient de 
koper dit tijdens de 
aankooponderhandeling duidelijk aan te 
geven. Wanneer dat niet wordt gedaan, 
hoeft de verkopende partij hiermee niet 
akkoord te gaan. 
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“ We hadden direct een goed gevoel bij Brandax, 

de eerste kennismaking verliep zeer goed. De 

bereikbaarheid van de makelaar was zeer goed. 

Verkoop snel en goed gegaan. Als ik nog eens een 

huis zou verkopen zou ik zeker bij Brandax gaan.”

dhr. Malfait
Burg. Hoefnagelsstraat  71



brandax makelaardij
markt 10
4571 bg axel

tel: + 31 (0) 115 56 20 54
whatsapp: +31 (0) 6 13 34 41 32
makelaardij@brandax.nl


