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Even op een rijtje...
Algemeen
Rust, Ruimte en Riant wonen in vrijstaande woning met grote 
garage gelegen aan de rand van Capelle.

Kenmerken

Woonoppervlakte 156m²

Perceeloppervlakte 387m²

Inhoud 700m³

Bouwjaar 1974

Aantal slaapkamers 4

Totaal aantal kamers 5

Energielabel C

Isolatievormen dakisolatie, 
muurisolatie, 
dubbelglas

Soort verwarming cvketel, 
gashaard



3.

Het hele verhaal
Rust, Ruimte en Riant wonen in vrijstaande woning met grote garage gelegen aan de rand van Capelle. De 

verassing is toch zeker de uitgebouwde achterzijde met forse bijkeuken en de grote 'hobby' garage. Werken 

thuis, kapsalon, kantoor of eventueel mantelzorg voor ouder(s) kan prima op deze locatie. De totale inhoud 

bedraagt ca. 700 m³ en de perceelgrootte 387 m². De omsloten achtertuin met veranda en gezellig prieel is 

onderhoudsvriendelijk en gevarieerd ingedeeld. Ruime parkeermogelijkheid op eigen inrit en ook in de straat 

is er voldoende openbare parkeergelegenheid. In het dorpscentrum zijn alle dagelijkse voorzieningen en 

leuke winkels aanwezig en voor het echte winkelen kun je kiezen tussen de nabijgelegen steden Waalwijk, 

's-Hertogenbosch, Tilburg of Breda.





Begane grond:


Ruime hal met trapopgang naar de verdieping, meterkast (7 groepen en aardlekschakelaars) en toilet, lichte 

woonkamer met sfeervolle gashaard en prettig uitzicht aan zowel voorzijde als ook de tuingerichte 

achterzijde, vanuit de woonkamer toegang tot de gezellige woonkeuken met hoekopstelling v.v. de 

volgende inbouwapparatuur; inductiekookplaat, afzuigkap, combimagnetron, vaatwasser en koelkast. 

Middels een loopdeur toegang tot de ruime bijkeuken met extra opstelling v.v. afzuigkap, wasmachine en 

drogeraansluiting en provisiekast, inpandige toegang naar de garage en loopdeur naar de veranda, terras 

en achtertuin en loopdeur naar de oprit en voorzijde van het huis.  Als klap op de vuurpijl de grote hobby 

c.q. klus garage met smeerput en aan voorzijde een sectionaaldeur naar de oprit en aan achterzijde extra 

tuindeuren naar de achtertuin.





Verdieping: 


Overloop met vaste trap naar de zolderetage en vaste kast, 3 ruime slaapkamers waarvan één met inloop 

kast en moderne badkamer met inloopdouche, 2e toilet, wastafelmeubel en designradiator. 





Zolderetage: 


Voorzolder met bergruimte onder de knieschotten en CV-opstelling (type Daalderop HR, bouwjaar 2013), 

en extra 4e slaapkamer met Velux dakraam.  





Tuin en garage:


De voortuin is gevarieerd ingedeeld met gazon, plantenborders en een ruime oprit. De omsloten achtertuin 

ligt er prachtig bij en is eveneens gevarieerd ingedeeld met gazon, plantenborders, terras en gezellige 

veranda. Aan de achterzijde is een leuk prieel aanwezig waar het heerlijk toeven is als het zonnetje schijnt. 

Tevens tuinpoort aanwezig naar de voorzijde van de tuin.



Buitenzijde
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Tuin
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Voordelen

- Voorzien van dak- en muurisolatie (deels 

vloerisolatie)


- Voorzien van dubbele beglazing


- Centraal stofzuigerstysteem door de hele 

woning aanwezig


- Alle dagelijkse voorzieningen in de buurt
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Begane grond
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Begane grond
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1e verdieping
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Zolder
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Bijzonderheden
•	De constructie van het woonhuis bestaat uit een betonvloer met daarop in spouw opgetrokken metselwerk 

en een deels pannen en deels bitumendakbedekking. De eerste verdiepingsvloer is van beton, de tweede 

van hout. Gezien het bouwjaar omstreeks 1974 zal in de koopovereenkomst een ouderdomsclausule 

worden opgenomen. De woning is voorzien van dak- en muurisolatie en deels vloerisolatie en geheel 

dubbele beglazing. De keuken en bijkeuken zijn voorzien van vloerverwarming. Het energielabel betreft 

klasse C. Er is een centraal stofzuigersysteem door de hele woning aanwezig.





•	De woning is in 2015 voor het laatst buitenom geschilderd en het platte dak is in 2010 vernieuwd. 

Oplevering geschiedt in overleg.





•	De grondwaterpuls wordt samen gedeeld met de buren en de erfafscheiding links loopt niet geheel recht, 

d.w.z. strook voor in gebruik bij buren en strook achter in ruil daarvoor in gebruik van verkoper. 





•	In de koopakte zal een waarborgsom c.q. bankgarantie van 10% van de koopprijs worden gesteld te 

voldoen door de koper binnen 6 tot 8 weken na het tot stand komen van de mondelinge of schriftelijke 

koopovereenkomst.





•	Bij het samenstellen van deze brochure is de uiterste zorgvuldigheid betracht, doch voor onjuiste of 

onvolkomen opgaven kunnen wij en onze opdrachtgever geen aansprakelijkheid aanvaarden. Al onze 

aanbiedingen geschieden geheel vrijblijvend, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Voor een 

vrijblijvende bezichtiging kunt u contact opnemen met De Makelaars van Altena®



Plattegrond
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Plattegrond
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Plattegrond

18.



Kadastrale kaart
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Op de kaart

President 
Kennedystraat 10
Sprang-Capelle

Gelegen in een straat met gelijksoortige bebouwing. In de directe omgeving zijn 2 scholen 

aanwezig. In het dorp zijn alle dagelijkse voorzieningen een zwembad, tennisbaan en restaurant 

te vinden. De bekende ‘Loonse- en Drunense Duinen’ en attractiepark ‘De Efteling’ bevinden zich 

op fietsafstand. De steden Waalwijk, Tilburg, Breda en ‘s-Hertogenbosch bevinden zich op korte 

afstand en de rijksweg A59 is in slechts enkele autominuten bereikbaar.

Over de buurt
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Lijst van zaken

Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname
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Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Buitenverlichting (1 gaat er mee) X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

Tuinhuis/buitenberging X

Vijver

Broeikas

Vlaggenmast X

Zonnepanelen

Regenton 2x X

 

Woning

Alarminstallatie

Schotel/antenne

Brievenbus

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie

Screens

Rolluiken/zonwering buiten voor X

Zonwering binnen voor begane grond X

Vliegenhorren X

Koolmonoxide melder X

 

Raamdecoratie, te weten

Gordijnrails 1e + 2e etage X

Gordijnen begane grond + slaapkamer X

Rolgordijnen X

Vitrages X

Jaloezieën/lamellen

 



Lijst van zaken

Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

22.

Vloerdecoratie, te weten

Vloerbedekking/linoleum 1e + 2e etage X

Parketvloer/laminaat

Houten vloer huiskamer X

 

Warmwatervoorziening / CV

CV met toebehoren X

Close-in boiler

Geiser

Thermostaat X

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling X

Airconditioning

Quooker

 

Open haard, houtkachel

(Voorzet) open haard

Allesbrander

Gaskachel huiskamer X

 

Keuken (inbouw)apparatuur, te 
wetenKeukenmeubel X

(Combi)magnetron X

kookplaat/inductie X

Oven X

Vaatwasser X

Afzuigkap/schouw X

Koelkast X

Wasmachine X

Wasdroger X

 

Verlichting, te weten

Inbouwverlichting / dimmers X



Lijst van zaken

Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

23.

Opbouwverlichting 3 opbouwlampjes huiskamer X

Plafond ventilator X

 

(Losse) kasten, legplanken, te weten

Losse kast(en) X

Boeken/legplanken

Werkbank in schuur/garage  - bankschroef X

Vast bureau

Spiegelwanden

 

Sanitaire voorzieningen

Badkameraccessoires X

Wastafel(s) X

Toiletaccessoires X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat

Waterslot wasautomaat X

Sauna X

 

Telefoontoestel/-installatie

Telefoontoestellen X

Telefooninstallatie X

 

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te 
wetenRadiatorafwerking

Voorzetramen

Isolatievoorzieningen

 

Overige zaken, te weten:

Schilderijophangsysteem



Vestiging Woudrichem


Burgemeester van der Lelystraat 16a


4285 BL Woudrichem


0183 30 70 40


woudrichem@dmva.nl

Vestiging Wijk en Aalburg


Bergstraat 49


4261 BW Wijk en Aalburg


0416 69 69 66


wijkenaalburg@dmva.nl

Vestiging Sprang-Capelle


Raadhuisplein 37


5161 CG Sprang-Capelle


0416 54 02 25


sprang-capelle@dmva.nl


