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Even op een rijtje...
Algemeen
Soms heb je zo’n plekje waar je niet meer weg wilt. Waar je 
gewoon wilt blijven ‘hangen’ om simpel te genieten. Te genieten 
van de vrijheid, te genieten van de rust en te genieten van de 
natuur in je eigen tuin en om je heen.Wat een vrijheid! Het uitzicht 

Kenmerken

Woonoppervlakte 180m²

Perceeloppervlakte 2340m²

Inhoud 980m³

Bouwjaar 1920

Aantal slaapkamers 6

Totaal aantal kamers 8

Energielabel G

Isolatievormen gedeeltelijk 
dubbelglas

Soort verwarming c.v-ketel
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Het hele verhaal
Soms heb je zo'n plekje waar je niet meer weg wilt. Waar je gewoon wilt blijven 'hangen' om simpel te 

genieten. Te genieten van de vrijheid, te genieten van de rust en te genieten van de natuur in je eigen tuin en 

om je heen. Wat een vrijheid! Het uitzicht is bijna overweldigend... Voor en achter zit je helemaal vrij en toch 

woon je niet afgelegen. Je buren wonen te ver om last van te hebben en te dichtbij om eenzaam te zijn. Een 

geruststellend idee toch? Het perceel van zo'n 2300 m2 biedt mogelijkheden.  Het is een prachtige 

natuurtuin met een diversiteit aan planten, bloemen en bomen. Heb je zelfvoorzienende ideeën? Dan wordt 

je blij van de moestuin, lyrisch  van de tuinkas en gelukkig van de boomgaard. Verder kun je op verschillende 

plekjes gewoon lekker genieten van het zonnetje.  Het huis is karakteristiek en ruim opgezet. Het geheel biedt 

volop mogelijkheden maar er is wel 'werk aan de winkel'.  Het is zeker geen bouwval maar enige renovatie 

ligt wel in de lijn van verwachting...





Begane grond:


Hal/entree, opkamer, toilet, gezellige eetkamer met aansluitend woonkamer en aan de achterzijde de 

uitbouw met woonkeuken, slaap/werkkamer, bijkeuken, badkamer etc. De ruimtes zijn op zich goed maar 

de afwerking is gedateerd. Verder vind je beneden een grote inpandige garage annex schuur met volop 

bergruimte en mogelijkheden. Ideaal voor de klusser, sleutelaar e.d. 





Verdieping:


Overloop, 5 slaapkamers en een ruime badkamer met o.a. douche, wastafel etc. 





Zolder:


Bergzolder. 





Tuin en omgeving:


Het perceel is toegankelijk middels een grote oprit aan de noordzijde van de woning. Achter de woning heb 

je een groot terras met als blikvanger een prachtige walnotenboom. (staat op bomenlijst van de gemeente) 

De rest van het perceel is op speelse en natuurlijke wijze ingericht met gazon, plantenborders, bomen en 

struiken.  Op het meest zuidelijke deel bevindt zich de boomgaard en de moestuin. Je vindt dit object in het 

gemoedelijke gehuchtje Uppel. Helemaal vrij in de lintbebouwing maar toch vlakbij alle voorzieningen in 

o.a. Almkerk, Sleeuwijk en Gorinchem. Binnen enkele minuten zit je op de rijksweg A27. Toplocatie. 



Keigave kiekjes
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Nog meer kiekjes op de volgende pagina
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Voordelen

- Toplocatie, echt vrij wonen


- Heerlijk grote tuin


- Goede onsluiting


- Grote garage


- Veel mogelijkheden 

Nadelen
Werk aan de winkel... 
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In een groene omgeving ....
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Bijzonderheden
•	Traditioneel gebouwde woning. Vermoedelijk gebouwd rond 1920. Het geheel verkeert in verouderde 

en gedateerde staat. De woning wordt verkocht als rennovatieobject met alle kenbare en niet-kenbare 

gebreken zoals lekkages, optrekkend vocht, scheurvorming etc. De golfplaten op de woning bevatten 

asbest. Gezien het bouwjaar zal in de koopovereenkomst een ouderdomsclausule worden opgenomen. 

Voor details, bijzonderheden e.d. wordt verwezen naar de vragenlijst over de woning, op verzoek 

opvraagbaar. De gebruiker van het achterliggend weiland heeft toegang tot zijn perceel via een oprit op 

perceel 1292. Dit gebruik is al jaren zo en is, voor zover bekend, niet vastgelegd. 





•	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
Begane grond
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Plattegrond
Begane grond
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Plattegrond
Verdieping
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Plattegrond
Verdieping
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LIJST VAN ZAKEN
BEHORENDE BIJ
Object 

Deze lijst van zaken is bedoeld om aan te geven welke zaken er al dan niet in de 
woning achterblijven. Bij onduidelijkheid of wanneer hier geen afspraken over 
gemaakt worden, dan houdt dat in dat de betreffende zaak niet in de woning 
achterblijft en door de verkoper mee wordt genomen.  

BLIJFT 
ACHTER 

KAN WORDEN
OVERGENOMEN N.V.T.

Buiten 

Buitenverlichting 

Vijver 

Broeikas 

Vlaggenmast 

Woning 
Alarminstallatie 

Brievenbus 

(Voordeur)bel 

Rookmelders 

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie 

Vliegenhorren 

Raamdecoratie, te weten 
Gordijnrails 

Gordijnen 

Rolgordijnen 

Vitrages  

GAAT 
MEE

Zonnepanelen

Provincialeweg Noord 61, Almkerk

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Provincialeweg Noord 61, Almkerk

Overige:

Overige:

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Tuinaanleg/bestrating/beplanting

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder 

Tuinhuis/buitenberging

Schotel/antenne

Rolluiken/zonwering buiten voor / achter

Etages:

Etages:

Screens voor / achter
Etages:

Etages:
Zonwering binnen voor / achter

Jaloezieën/lamellen

Etages:

Etages:

Overige:
Etages:

✔



 

Vloerdecoratie, te weten 

Warmwatervoorziening/CV 
CV met toebehoren 

Close-in boiler 

Geiser 

Thermostaat 

Airconditioning 

Quooker 

Open haard, houtkachel 

Allesbrander 

Kachels 

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 
Keukenmeubel 

(Combi)magnetron 

Oven 

Vaatwasser 

Wasmachine 

Wasdroger 

Verlichting, te weten: 

Opbouwverlichting 

(Losse) kasten, legplanken, te weten: 
Losse kast(en) 

 

BLIJFT 
ACHTER 

KAN WORDEN
OVERGENOMEN N.V.T.GAAT 

MEE

Provincialeweg Noord 61, Almkerk

Overige:

Overige: 

Overige:

Overige:

Overige:

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Etages:
Vloerbedekking/linoleum

Etages:
Parketvloer/laminaat

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling

(Voorzet) open haard
Met / zonder toebehoren

Gaskookplaat/keramische plaat/inductie/fornuis

Afzuigkap/schouw

Koelkast/vrieskast (keuken)

Inbouwverlichting/dimmers

Boeken/legplanken

Werkbank in schuur/garage



  
 

Vast bureau 

Spiegelwanden 

Sanitaire voorzieningen 
Badkameraccessoires 

Wastafel(s) 

Toiletaccessoires 

Veiligheidsschakelaar wasautomaat 

Waterslot wasautomaat 

Telefoontoestel/-installatie 
Telefoontoestellen 

Telefooninstallatie 

Voorzetramen/radiatorfolie etc., te weten: 
Radiatorafwerking 

Voorzetramen 

Isolatievoorzieningen 

Overige zaken, te weten: 
Schilderijophangsysteem 

BLIJFT 
ACHTER 

KAN WORDEN
OVERGENOMEN N.V.T.GAAT 

MEE

Aanvullende 
opmerkingen:

Overige:

Overige:

Overige:

Overige 

Provincialeweg Noord 61, Almkerk

Overige:

Overige:

Overige:

Overige:

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Sauna 
Met / zonder toebehoren



Energielabel
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Kadastrale kaart
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Op de kaart

Provincialeweg 
Noord 61
Almkerk

Je vindt dit object in het gemoedelijke gehuchtje Uppel. Helemaal vrij in de lintbebouwing maar 

toch vlakbij alle voorzieningen in o.a. Almkerk, Sleeuwijk en Gorinchem. Binnen enkele minuten 

zit je op de rijksweg A27. Toplocatie. 

Over de buurt
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Notities
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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


