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Even op een rijtje...
Algemeen
Unieke locatie! Fraai gelegen aan de rand van het dorp in het 
plan ’Kleijn waterrijk’ staat deze moderne en instapklare 
vrijstaand/geschakelde woning met grote uitbouw en eigen oprit.

Kenmerken

Woonoppervlakte 180m²

Perceeloppervlakte 212m²

Inhoud 620m³

Bouwjaar 2005

Aantal slaapkamers 4

Totaal aantal kamers 5

Energielabel A

Isolatievormen dakisolatie, 
muurisolatie, 
vloerisolatie, 
dubbelglas



3.

Het hele verhaal
Unieke locatie! Fraai gelegen aan de rand van het dorp in het plan 'Kleijn waterrijk' staat deze moderne en 

instapklare vrijstaand/geschakelde woning met grote uitbouw en eigen oprit. Rustig gelegen met voldoende 

privacy en verder nabij alle voorzieningen zoals de school en niet te vergeten de winkels! De uitgebouwde 

woning heeft een inhoud van maar liefst ca. 620 m³ en is gelegen op een perceel van 212 m². Kortom: een 

ideale en grote gezinswoning met veel mogelijkheden op een rustige locatie in een populaire wijk. 





Begane grond (met vloerverwarming):


Hal met meterkast (11 groepen), trapopgang naar de verdieping en toilet met fontein., grote U-vormige 

woonkamer ingedeeld met aan de voorzijde een werkhoek en aan de achterzijde de zithoek met gezellige 

gashaard en schuifpui met toegang naar het terras en achtertuin, in de uitbouw de riante woonkeuken met 

dubbele opstelling voorzien van de volgende inbouwapparatuur: oven en combi magnetron (2015), 

vaatwasser (2013), koelkast (2014), vriezer, close in boiler en het kookeiland met een 5 pits gaskookplaat 

met WOK brander en afzuigkap, tevens bevindt zich in de woonkeuken de 2de schuifpui met toegang naar 

het terras en achtertuin, vanuit de woonkeuken is de inpandige berging bereikbaar met wastafel, 

waterontharder (op zout) en extra loopdeur naar de oprit.





1e verdieping (met vloerverwarming):


Overloop met vaste trapopgang naar de 2de verdieping, 3 slaapkamers en een ruime badkamer met 

douche, ligbad, 2e toilet en wastafelmeubel.





2de verdieping (met vloerverwarming en airco):


Grote open werkkamer/ optie 4de slaapkamer met vaste kast ruimte, dakkapel en toegang naar de 

bergzolder. Aan de voorzijde een kamer/ wasruimte voorzien van was-aansluitingen en de CV-opstelling 

(type Remeha Calenta, bouwjaar 2011).





Bergzolder:


Kleine bergzolder bereikbaar met losse trap.





Tuin:


De omsloten achtertuin is gelegen op het westen met aan de achterzijde een watergang. De tuin is 

kindvriendelijk ingedeeld met sierbestrating, terras, gras en plantenborders. Aan de voorzijde de ruimte oprit 

en de voortuin is verder ingericht als siertuin met grind en sierbestrating. 



Buitenzijde

4.



5.



Achterzijde
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Voordelen

 - Instapklare woning


- Eigen oprit


- Volledig geïsoleerd


- Voorzien van dubbele beglazing
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Begane grond
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Begane grond
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1e verdieping
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1e verdieping
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2e verdieping
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Bijzonderheden
•	De constructie van het woonhuis bestaat uit in spouw opgetrokken metselwerk en een  lessenaars dak met 

pannen dakbedekking. Beide verdiepingsvloeren zijn van beton.  De woning is geheel geïsoleerd en 

voorzien van dubbele beglazing en deels rolluiken. Tevens is de gehele woning voorzien van 

vloerverwarming. Het energielabel betreft klasse A. De woning is in het voorjaar van 2021 voor het laatst 

buitenom geschilderd.





•	Het bouwjaar van de woning is omstreeks 2005. Er is een GIW certificaat aanwezig.  Oplevering 

geschiedt in overleg.





•	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
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Kadastrale kaart
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Op de kaart

Wulp 3

Waspik

In de directe omgeving van de woning bevindt zich voldoende parkeermogelijkheid op 

openbaar terrein en diverse speelvelden met ruimte voor de kinderen om te spelen. De woning 

ligt op loopafstand van het Halve Zolenpad. Attractiepark de Efteling en de Loonse en Drunense 

Duinen liggen op fietsafstand. De A59 is met enkele autominuten bereikbaar.

Over de buurt
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Energielabel
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Lijst van zaken

Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

20.

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Buitenverlichting

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder

Tuinhuis/buitenberging X

Vijver

Broeikas

Vlaggenmast

Zonnepanelen

 

Woning

Alarminstallatie (contract overnemen) X

Schotel/antenne

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie X

Screens X

Rolluiken/zonwering buiten X

Zonwering binnen X

Vliegenhorren slaapkamers X

Vliegengordijnen schuifpui X

 

Raamdecoratie, te weten

Gordijnrails X

Gordijnen X

Rolgordijnen

Vitrages

Jaloezieën/lamellen

Plissé boven X

 



Lijst van zaken

Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname
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Vloerdecoratie, te weten

Vloerbedekking/linoleum X

Parketvloer/laminaat

 

Warmwatervoorziening / CV

CV met toebehoren X

Close-in boiler X

Geiser

Thermostaat X

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling X

Airconditioning zolder X

Quooker

 

Open haard, houtkachel

(Voorzet) open haard

Allesbrander

Kachels

Gashaard X

 

Keuken (inbouw)apparatuur, te 
wetenKeukenmeubel X

(Combi)magnetron (april 2016) X

Gaskookplaat/keramische plaat/inductie/
fornuis (april 2016)

X

Oven (april 2016) X

Vaatwasser (november 2015) X

Afzuigkap/schouw X

Koelkast/vrieskast (eind 2015) X

Wasmachine X

Wasdroger X

Koelkast/vrieskast berging X

 



Lijst van zaken

Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname
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Verlichting, te weten

Inbouwverlichting / dimmers X

Opbouwverlichting X

 

(Losse) kasten, legplanken, te weten

Losse kast(en)

Boeken/legplanken

Werkbank in schuur/garage

Vast bureau

Spiegelwanden

Kasten slaapkamers X

 

Sanitaire voorzieningen

Badkameraccessoires

Wastafel(s) X

Toiletaccessoires X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Sauna

 

Telefoontoestel/-installatie

Telefoontoestellen

Telefooninstallatie

 

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te 
wetenRadiatorafwerking

Voorzetramen

Isolatievoorzieningen

 

Overige zaken, te weten:

Schilderijophangsysteem

Televisie boven gashaard X



Lijst van zaken

Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

23.

Waterontharder (op zout) X



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


