
Rijksweg 143

Vraagprijs € 400.000 K.K.

Nieuwendijk
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Even op een rijtje...
FULL HOUSE!
Dit huis is veel meer dan je in eerste instantie zou verwachten. Het 
is een ruime woning met bijkeuken, 5 slaapkamers,  geheel 
geïsoleerd, 10 zonnepanelen, een nieuwe HR cv-ketel, garage 
met zolderetage en een overkapping achterin de tuin.

Kenmerken

Woonoppervlakte 130m²

Perceeloppervlakte 231m²

Inhoud 440m³

Bouwjaar 1972

Aantal slaapkamers 5

Totaal aantal kamers 6

Energielabel B

Isolatievormen volledig 
geïsoleerd

Soort verwarming c.v-ketel

Type CV ketel Remeha, 
2019
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Het hele verhaal
Dit huis is veel meer dan je in eerste instantie zou verwachten. Het is een ruime woning met aangebouwde 

bijkeuken, 5 slaapkamers, nette afwerking, geheel geïsoleerd, recent voorzien van 10 zonnepanelen, in 

2019 nog een nieuwe HR cv-ketel, grote garage met zolderetage (vaste trap en dakraam) en een stijlvolle 

overkapping achterin de tuin v.v. stroom, TV aansluiting en lichtstraat. Ook de keuken en het sanitair zijn 

netjes en functioneel. Dit is een woning waar je zo in kan en waar je nog lang plezier van kunt hebben. De 

huidige eigenaar heeft het nodige verbouwd, verbetert en alles goed onderhouden en dat zie je. CHAPEAU!





Begane grond:


Hal met garderobekast, toiletruimte met zwevend toilet en fonteintje, woonkamer v.v. vaste kast en 

houtkachel. De ½ open keuken is ingericht met een hoekopstelling die in 2021 grotendeels is vernieuwd. 

Ook de apparaten zijn in de afgelopen jaren vernieuwd. Aansluitend de handige bijkeuken met vaste kasten 

en veel lichtinval. 





Verdieping:


Overloop, 3 slaapkamers en badkamer voorzien van ligbad met jets, douchecabine, toilet en 

wastafelmeubel met dubbele spoelbak.





Zolder:


Overloop met  airco, vaste kasten en washoek met aansluitingen t.b.v. wasmachine en droger, 2 extra 

slaapkamers waarvan 1 met grote dakkapel en 1 met dakraam. Verder is er nog een bergzolder 

beschikbaar die toegankelijk is middels vlizotrap.





Tuin en bijgebouw:


Mooie siertuin voor en royale oprit. Voor het huis liggen ook nog openbare parkeerplaatsen. Achter is de 

tuin geheel omsloten en middels sierbestrating verhard. De overkapping is een lust voor het oog en meet 6 x 

4 meter. Vakwerk en super sfeervol. De garage is ruim met afmetingen van 7 x 3 meter. Een vaste trap geeft 

toegang tot een goed bruikbare zolder met dakraam. De kap en muren zijn geïsoleerd dus een werk- of 

hobbykamer kan hier prima. Verder voorzien van dubbel glas en ledlampen.





Omgeving:


Het mooie van Nieuwendijk is dat het pal aan de A27 ligt. Hierdoor zit je zo op de snelweg. Alle nodige 

voorzieningen zijn in de buurt en het dorp ligt dicht tegen nationaal park de Biesbosch. Het Jantjespad is één 

van de indrukwerkende wandelroutes die je echt een keer gelopen moet hebben.
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Woonkamer

Nog meer kiekjes op de volgende pagina
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Eethoek en keuken
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Verdieping

7.



Verdieping
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Zolder en achtertuin
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Achtertuin
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Overkapping
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Bijzonderheden
•	De  constructie van het woonhuis bestaat uit een betonnen fundering met betonvloeren en houten 

zoldervloer, in spouw opgetrokken metselwerk en een pannen dakbedekking. Het platte dak is voorzien van 

een bitumineuze dakbedekking. Alles is geïsoleerd en de woning is geheel v.v. dubbele beglazing. Op de 

begane grond zijn screens aanwezig. De garage is gelijkwaardig gebouwd waarbij alleen de vloer niet 

geïsoleerd is. 





•	Officieel  heeft de woning label B maar na het vaststellen van het label is de woning voorzien van 10 

zonnepanelen en een nieuwe HR ketel. De woning zal daardoor waarschijnlijk op label A komen.





•	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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Plattegrond
Zolder
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Plattegrond
Zolder
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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

Rijksweg 143, Nieuwendijk NB

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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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
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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

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 
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Overige:

Overige:

Overige:

Overige:

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Sauna 
Met / zonder toebehoren



Kadastrale kaart
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Op de kaart

Rijksweg 143

Nieuwendijk

Het mooie van Nieuwendijk is dat het pal aan de A27 ligt. Hierdoor zit je zo op de snelweg. Alle 

nodige voorzieningen zijn in de buurt en het dorp ligt dicht tegen nationaal park de Biesbosch. 

Het Jantjespad is één van de indrukwerkende wandelroutes die je echt een keer gelopen moet 

hebben.

Over de buurt
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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


