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Even op een rijtje...
Algemeen
Prachtige vrijstaande woning met historie! Deze prachtige 
vrijstaande authentieke jaren ‘30 woning met garage/
multifunctioneel bijgebouw en ruime oprit is tot in de puntjes 
verzorgd en biedt volop woongenot! 

Kenmerken

Woonoppervlakte 120m²

Perceeloppervlakte 367m²

Inhoud 610m³

Bouwjaar 1930

Aantal slaapkamers 3

Totaal aantal kamers 4

Energielabel C

Isolatievormen dakisolatie, 
vloerisolatie, 
dubbelglas, 
voorzetramen
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Het hele verhaal
Prachtige vrijstaande woning met historie!


Deze prachtige vrijstaande authentieke jaren '30 woning met garage/multifunctioneel bijgebouw en ruime 

oprit is tot in de puntjes verzorgd en biedt volop woongenot! Hier zult u genieten van de rust, ruimte en de 

gemoedelijkheid van een dorp. De woning is recent verbouwd (2018-2021). De woning heeft een top 

afwerking en daarbij is gebruik gemaakt van zeer hoogwaardige materialen. Daarnaast is bij de verbouw 

rekening gehouden met eventuele veranderende woonwensen; zo is het onder andere mogelijk om 

gelijkvloers te wonen. De woning is gelegen nabij de dorpskern van Waspik, aan een mooie straat en nabij  

de gezellige dorpskern. De dagelijkse voorzieningen bevinden zich op korte afstand. Daarnaast is er een 

snelle ontsluiting naar de A59 en zijn de steden zoals Breda, Den Bosch, Tilburg en Gorinchem snel 

bereikbaar. Laat u  verrassen door de schitterende authentieke afwerking en de mogelijkheden van deze 

woning!





Begane grond: (afgewerkt met prachtige visgraat v.v. vloerverwarming en deels vloertegels)


Entree met meterkast, trapopgang naar de verdieping met ideale trapkast, toilet, sfeervolle woonkamer met 

gezellige houtkachel en prachtige industriële schuif en-suitedeuren, fijne woonkeuken met een handige vaste 

kast en voorzien van een moderne rechte opstelling met de volgende inbouwapparatuur: 5-pits 

gaskookplaat (met wok brander), afzuigkap, combimagnetron, vaatwasser en Amerikaanse koelkast met 

vrieskast, vanuit de keuken is middels een loopdeur het terras en achtertuin bereikbaar, aan de achterzijde 

de luxe badkamer (voorzien van elektrische vloerverwarming) ingedeeld met ruime inloopdouche, 

wastafelmeubel met dubbele wasbak, designradiator en open opbergkast met planken.





Verdieping:


Ruime overloop met vaste  kastruimte en 3 slaapkamers met eveneens vaste kastruimte.





Garage/ multifunctioneel bijgebouw:


De geïsoleerde garage is  luxe afgewerkt en beschikt over inbouwspots, plavuizen vloer en verwarming. De 

ruimte is geschikt voor meerdere doeleinden zoals hobby's of beroep aan huis. In een aparte ruimte  zijn de 

CV-opstelling en was/droog-aansluitingen aanwezig. Vanuit de garage is de riante oprit bereikbaar 

middels openslaande garagedeuren. Met een vlizotrap is de grote bergzolder bereikbaar met dakraam.





Tuin:


De tuin rondom de woning is werkelijk een plaatje. De gehele tuin is ingericht met sierbestrating en prachtige 

plantenborders. De aangelegde verlichting in de tuin zorgt ervoor dat u het gehele jaar kunt genieten van het 

buitenleven. De achtertuin met voldoende privacy is ingericht met terras.



Buitenzijde
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Keigave kiekjes..
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Voorzijde
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Woonkamer
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Voordelen

- Voorzien van dak- en vloerisolatie


- Mogelijkheid tot gelijkvloers wonen


- Ruime oprit


- Alle dagelijkse voorzieningen aanwezig
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Begane grond
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Badkamer | garage
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1e verdieping
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1e verdieping
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Plattegrond
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Plattegrond
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Kadastrale kaart
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Op de kaart

Carmelietenstraat 37

Waspik

In de directe omgeving zijn alle dagelijkse voorzieningen aanwezig. Met op loopafstand het 

natuurgebied De Veste en eveneens op loopafstand het natuurgebied De Langstraat (in 

ontwikkeling) ook zijn en diversen fietsknooppunten in de omgeving aanwezig. De bekende 

Loonse- en Drunense Duinen, Nationaal Park De Biesbosch en de Efteling bevinden zich op 

fietsafstand. De A59 is met enkele autominuten bereikbaar waardoor men een snelle verbinding 

Over de buurt
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Energielabel
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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


