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Even op een rijtje...
Algemeen
Leuke vrijstaande woning met een grote garage (met smeerput) en 
een gezellige achtertuin. 

Kenmerken

Woonoppervlakte 145m²

Perceeloppervlakte 378m²

Inhoud 513m³

Bouwjaar 1993

Aantal slaapkamers 4

Totaal aantal kamers 5

Energielabel B

Isolatievormen dakisolatie, 
muurisolatie, 
vloerisolatie, 
volledig 
geisoleerd, 
dubbelglas



3.

Het hele verhaal
Leuke vrijstaande woning met een grote garage (met smeerput) en een gezellige achtertuin. De woning is 

gelegen op een leuke locatie in het dorp. Volledig geïsoleerd, dubbele beglazing met rolluiken en 21 

zonnepanelen. Deze instapklare en goed onderhouden woning heeft een inhoud van ca. 513 m3 en een 

perceelgrootte van 378 m2. In Waspik zijn alle dagelijkse voorzieningen aanwezig. De sfeervolle achtertuin 

is gevarieerd ingedeeld met hoogte verschillen en gelegen op het Noordoosten. Grote garage met 

bergzolder, smeerput en een ruime oprit. Gelegen nabij de steden Breda, Waalwijk, Tilburg en 's-

Hertogenbosch en snelle ontsluiting naar de A59.





Begane grond (v.v. vloerverwarming):


Ruime ontvangsthal met trapopgang naar de verdieping, meterkast en toilet met fontein, lichte en sfeervolle 

woonkamer met fraaie schouw voorzien van houtkachel en aan de achterzijde voldoende raampartijen met 

openslaande tuindeuren naar terras en achtertuin, heerlijke keuken met dubbele opstelling voorzien van de 

volgende inbouwapparatuur: 6 pits gaskookplaat met afzuigkap, oven, vaatwasser en koelkast, bijkeuken/

wasruimte met wastafel, was-aansluitingen, vaste kast met CV-opstelling (type Remeha, bouwjaar 2005) en 

een extra loopdeur naar de achtertuin.





1e verdieping:


Ruime overloop met trappopgang naar de 2de verdieping, moderne badkamer met elektrische 

vloerverwarming ingedeeld met inloopdouche, douch-wc (toilet) en wastafel met meubel en 2 ruime 

slaapkamers waarvan 1 met openslaande tuindeuren naar het dakterras. 





2e verdieping:


Voorzolder en 2 grote slaapkamers.





Tuin met garage:


Naast/ achter de woning staat de grote vrijstaande garage met ruime parkeergelegenheid op de oprit voor 

de garage. De garage is voorzien van een grote bergzolder, smeerput en krachtstroom. De gezellige 

omsloten achtertuin met achterom is gevarieerd ingedeeld met verschillende terrassen, buitenkeuken, 

houtopslag en diversen plantenborders. De voortuin is eveneens ingedeeld met plantenborders en rechts van 

de woning de ruime oprit naar de garage en achterom.





Omgeving:


Gelegen in een doorgaande straat aan de rand van de wijk met gelijksoortige bebouwing. In de directe 

omgeving en het dorp Waspik zijn alle dagelijkse voorzieningen aanwezig. In de buurt bevinden zich 

diverse scholen welke op fietsafstand bereikbaar zijn. Ook zijn er in de nabije omgeving een zwembad (in 

Sprang-Capelle), tennisbaan en restaurant te vinden. De bekende Loonse- en Drunense Duinen en de 

Efteling bevinden zich op fietsafstand. De steden Waalwijk, Tilburg, Den Bosch en Breda bevinden zich op 

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



Buiten

4.



Tuin
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Achterzijde
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Voordelen

- Volledig geïsoleerd


- Dubbele beglazing met rolluiken


- Voorzien van zonnepanelen


- Grote garage met bergzolder
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Buiten
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Begane grond
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1e verdieping
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2e verdieping
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Plattegrond
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Plattegrond
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Plattegrond
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Kadastrale kaart
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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


