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Even op een rijtje...
Algemeen
Instapklaar chalet met berging gelegen op een leuke locatie in het 
‘Hof van Capelle’.

Kenmerken

Woonoppervlakte 86m²

Perceeloppervlakte 294m²

Inhoud 300m³

Bouwjaar 1999

Aantal slaapkamers 2

Totaal aantal kamers 3

Energielabel C

Isolatievormen dubbelglas

Soort verwarming cvketel



3.

Het hele verhaal
Instapklaar chalet met berging gelegen op een leuke locatie in het 'Hof van Capelle'. Op het ruime perceel 

van 294 m2  is het rustig wonen aan de watergang die uitmond in de grote recreatieplas. Dit chalet is ideaal 

voor mensen die gelijkvloers willen wonen en een rustige plek willen om te wonen. De op- en afrit van de 

Maasroute A59 liggen op korte afstand, waardoor de nabij liggende steden Waalwijk, Tilburg, Den Bosch 

en Breda snel en goed te bereiken zijn.





Servicekosten:


Voor het onderhouden van het park wordt maandelijks servicekosten in rekening gebracht. Deze bedragen 

€ 126,50 per maand, inclusief water en huisvuil.





Indeling:


Hal, toilet met fontein, praktische wasruimte met meterkast en o.a. de was-aansluitingen en CV-ketel (type 

Remeha, bouwjaar 2014), badkamer met ligbad, douche en wastafelmeubel, ruime slaapkamer, de royale 

L-woonkamer ligt aan de achterzijde van de woning voorzien van openslaande tuindeuren die toegang 

bieden tot het terras, open keuken met L-opstelling voorzien van inbouwapparatuur zoals; gasfornuis (5 

pits), afzuigkap, stoomoven en vaatwasser. 





Tuin en bijgebouw:


Leuke maar ook onderhoudsvriendelijke tuin met verschillende zitplekken biedt volop ruimte om in alle rust te 

genieten van de planten en vogels in de tuin. De tuin is gelegen op het zuid-oosten en de indeling van de tuin 

bestaat uit houten vlonder, windschermen, plantenborders, houten tuinhuis en een aanlegsteiger met 

toegang tot de recreatieplas. Parkeren is mogelijk op eigen terrein naast de woning, daarnaast is er 

parkeermogelijkheid op openbaarterrein nabij de woning.





Over het Hof van Capelle:


Sinds eind 2017 is permanent wonen toegestaan op het Hof van Capelle en kunnen we spreken van een 

woonwijk. Er is momenteel sprake van 204 bestaande woningen, deels hout, deels steen en nog 42 nieuw te 

bouwen stenen woningen, vrijwel allemaal aan straten en watergangen gelegen die haaks uitkomen op de 

centrale geasfalteerde toegangsweg. Er komt een tweede toegang naar de Winterdijk. Hof van Capelle ligt 

aan een grote waterplas, waar recreatief gebruik van wordt gemaakt. Tevens heeft het 'all weather' 

tennisbanen en een zestal jeu de boules-banen waar de bewoners onderling veel gebruik van maken.



Buitenzijde
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Keigave kiekjes..
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Terras
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Voordelen

- Instapklaar


- Geïsoleerd


- Voorzien van dubbele beglazing


- Aan recreatieplas


- Rustig gelegen
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Woonkamer
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Keuken
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Slaapkamer
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Bijzonderheden
•	Het chalet is opgebouwd met een houten vloer, houten muren waarvan de buitenafwerking van hout en 

zadeldak met dakpannen. De woning is geïsoleerd en voorzien van dubbele beglazing. Energielabel betreft 

klasse C. Oplevering geschiedt in overleg.





•	Koper dient verplicht lid te worden van de Coöperatie De Spranckelaer, ook is hij of zij servicekosten 

verschuldigd aan de Coöperatie Hof van Capelle U.A. (afgekort HVC) ter grootte van een bedrag van € 

126,50 per maand (voor het onderhoud van de infrastructuur, groenvoorzieningen, verlichting, riolering, 

waterverbruik en het ophalen van huisvuil).





•	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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Kadastrale kaart
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Energielabel

15.



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


