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Even op een rijtje...
Algemeen
Locatie, locatie en locatie, en ook ruimte biedt deze vrijstaande 
woning gelegen op prachtige plek aan de rand van Capelle met 
fraai uitzicht over de landerijen.

Kenmerken

Woonoppervlakte 125m²

Perceeloppervlakte 1100m²

Inhoud 500m³

Bouwjaar 1961

Aantal slaapkamers 3

Totaal aantal kamers 4

Energielabel G

Isolatievormen dubbelglas

Soort verwarming cvketel



3.

Het hele verhaal
Locatie, locatie en locatie, en ook ruimte biedt deze vrijstaande woning gelegen op prachtige plek aan de 

rand van Capelle met fraai uitzicht over de landerijen. De ruime woning biedt veel mogelijkheden met de 

aangrenzende garage en gelijkvloers wonen is ook mogelijk, er bevinden zich 2 slaapkamers en een 

badkamer op de begane grond. De woning zelf is authentiek en gedateerd, dus modernisering en 

vernieuwing is nodig. Perceelgrootte 1.100 m2 en inhoud 540 m3. In het dorp zijn alle dagelijkse 

voorzieningen aanwezig zoals scholen en een leuk centrum met diverse dagwinkels en supermarkt. Kortom: 

Een prachtige locatie en een woning met veel mogelijkheden!





Begane grond: 


Hal met meterkast en trapopgang naar de verdieping, aansluitend de gezellige L-vormige woonkamer en-

suite gelegen aan de voorzijde met uitzicht over de velden, via de en-suitedeuren toegang tot de 

achtergelegen woonkeuken met hoekopstelling v.v. de volgende apparatuur;  gaskookplaat, afzuigkap en 

koelkast en aansluitend aan de woonkeuken de bijkeuken met was-aansluitingen en loopdeur naar terras en 

achtertuin, tevens vanuit hier toegang tot de eenvoudige badkamer voorzien van een douche en wastafel en 

het separate toilet.





Verdieping: 


Overloop met bergkast en CV opstelling (type Nefit, bouwjaar 1997) en toegang naar één grote 

slaapkamer met vaste kastruimte. Op de overloop is eventueel makkelijk een extra 2e slaapkamer te 

realiseren.   





Tuin en schuur:


De groene achtertuin is gevarieerd ingedeeld met terras, gazon en vaste beplanting. Rechts van de woning 

voert de oprit naar de aangebouwde garage en links loopt een 2e oprit naar de ideale en grote achtertuin 

met geheel achterop de oude kas en volière.  De voortuin is eveneens bestraat heeft dus twee ruime opritten. 





Omgeving:


Gelegen aan de doorlopende weg. In het dorp zijn alle dagelijkse voorzieningen aanwezig. In het centrum 

van Sprang-Capelle bevinden zich voldoende winkels en voorzieningen. Ook is er in de buurt een 

zwembad, tennisbaan en restaurant te vinden. De bekende Loonse- en Drunense Duinen en attractiepark de 

Efteling bevinden zich op fietsafstand. De steden Waalwijk, Tilburg, Breda en 's-Hertogenbosch bevinden 

zich op korte afstand en de rijksweg A59 is in slechts enkele autominuten bereikbaar.



Buitenzijde
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Vrij uitzicht

6.



Voordelen

- Super locatie


- Vrij uitzicht


- Mogelijkheid tot gelijkvloers wonen


- Alle dagelijkse voorzieningen aanwezig
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Bijzonderheden
•	De constructie van het woonhuis bestaat uit een betonnen vloer met opgetrokken metselwerk en pannen 

dakbedekking. De verdiepingsvloer is van hout. Het pand is voorzien van isolerende beglazing. Het 

energielabel geeft klasse G aan en het label wordt bij verkoop overhandigd. 





•	Gezien het bouwjaar omstreeks 1961 zal in de koopovereenkomst een ouderdomsclausule worden 

opgenomen. 





•	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®.



Begane grond
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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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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


