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67 b
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Even op een rijtje...
Zo goed als nieuwe twee-onder-een-kapwoning  
Op een fraaie plek tussen de nieuwbouwwijk Kerkverreweide 
staat deze karakteristieke tweekapper. De staat van het huis zowel 
binnen als buiten is uitstekend. Oerdegelijk gebouwd en optimaal 
geïsoleerd. Voorzien van 15 zonnepanelen en een houtkachel! 

Kenmerken

Woonoppervlakte 121m²

Perceeloppervlakte 370m²

Inhoud 485m³

Bouwjaar 2019

Aantal slaapkamers 4

Totaal aantal kamers 5

Energielabel A

Isolatievormen volledig 
geïsoleerd

Soort verwarming cvketel, 
vloerverw. 
ged., WTW



3.

Het hele verhaal
Op een fraaie plek tussen de nieuwbouwwijk Kerkverreweide en de oude kern van het dorp staat deze 

karakteristiek ogende tweekapper van nog geen 5 jaar oud. De staat van het huis zowel binnen als buiten is 

uitstekend. Oerdegelijk gebouwd en optimaal geïsoleerd. Voorzien van 15 zonnepanelen (2022) en een 

houtkachel! Hier hou je de vaste lasten laag wat wel zo prettig is. De woning is optimaal ingedeeld waarbij 

de garage ook via de keuken toegankelijk is. Zowel keuken als sanitair zijn luxe en comfortabel en net als de 

hele begane grond voorzien van vloerverwarming. Ook buiten geen tegenvallers met een grote oprit, 

voorbereiding laadpunt elektrische auto en een goed aangelegde tuin met volop ruimte. Met een beetje 

geluk kun jij je de nieuwe eigenaar noemen straks..    





Begane grond:


Hal met trapopgang, toilet met fonteintje, woonkamer met houtkachel en open keuken voorzien van 

moderne en complete opstelling. De keuken voorzien in een inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging, 

vaatwasser, combioven, koelkast en quooker. 





1e verdieping:


Overloop met veel lichtinval door de dakkapel, 3 mooie slaapkamers en een badkamer met inloopdouche, 

toilet en meubel met dubbele wastafel.





2e verdieping:


Bereikbaar middels een vaste trap. Open ruimte met dakraam. Hier zijn aansluitingen t.b.v. wasmachine en 

droger. Verder hangt hier de cv-ketel, warmte-terugwin-installatie en omvormer zonnepanelen. Het is een 

multifunctionele ruimte die ook als logeer- of hobbyruimte geschikt is.





Tuin:


De tuin zowel voor als achter is keurig aangelegd en ziet er verzorgd uit. Achter is de tuin ongeveer 23 

meter lang! Een prachtig perceel waarop nog gebouwd kan worden. Ook een uitbreiding aan de 

achterzijde van de woning is indien gewenst prima mogelijk. 





Omgeving:


Wijk en Aalburg is een bruisend dorp waar alle dagelijkse voorzieningen voorhanden zijn. De ligging aan 

de Maas maakt het extra leuk. Vanuit de woning loop je zo de dijk op en de natuur in voor een dagelijks 

ommetje. Ook de lagere school en het voortgezet onderwijs vindt je op fietsafstand. 
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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.



Badkamer en zolder
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Achterzijde
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Tuin en omgeving
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Bijzonderheden
•	De  woning is degelijk gebouwd met kwalitatief hoofwaardige materialen. Alles is optimaal geïsoleerd en 

keurig onderhouden. In de garage staat een waterontharder.





•	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

Grote Kerkstraat 67b, Wijk en Aalburg

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Grote Kerkstraat 67b, Wijk en Aalburg

Overige:

Overige:

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Tuinaanleg/bestrating/beplanting

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder 

Tuinhuis/buitenberging

Schotel/antenne

Rolluiken/zonwering buiten voor / achter

Begane grond

Etages:

Screens voor / achter
Etages:

Etages:
Zonwering binnen voor / achter

Jaloezieën/lamellen

Etages:

Etages:

Alle raambekleding ✔

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

Grote Kerkstraat 67b, Wijk en Aalburg

Overige:

Overige: 

Houtkachel Jydepjsen Senza zijruiten

Overige:

Hanglampen boven salontafel en eettafel

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Etages:
Vloerbedekking/linoleum

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:

Waterontharder (in garage)

Laadpaal EV

Overige:

Overige 

Grote Kerkstraat 67b, Wijk en Aalburg

Overige:

Overige:

Overige:

Overige:

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Sauna 
Met / zonder toebehoren



Kadastrale kaart
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Op de kaart

Grote Kerkstraat 67b 

Wijk En Aalburg

Wijk en Aalburg is een bruisend dorp waar alle dagelijkse voorzieningen voorhanden zijn. De 

ligging aan de Maas maakt het extra leuk. Vanuit de woning loop je zo de dijk op en de natuur 

in voor een dagelijks ommetje. Ook de lagere school en het voortgezet onderwijs vindt je op 

fietsafstand. 

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


