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Even op een rijtje...
Algemeen
Je hebt het gevonden hoor… Echt een woning waar je zo in kunt. 
Hier wordt je niet voor de gek gehouden door te mooie foto’s. Je 
hebt hier echt een woning die instapklaar is en waar je niet hoeft te 
klussen. 

Kenmerken

Woonoppervlakte 125m²

Perceeloppervlakte 335m²

Inhoud 500m³

Bouwjaar 2014

Aantal slaapkamers 4

Totaal aantal kamers 5

Energielabel A

Isolatievormen volledig 
geïsoleerd

Soort verwarming c.v-ketel, 
vloerverw. 
ged.

Type CV ketel Nefit, 2014
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Het hele verhaal
Je hebt het gevonden hoor… Echt een woning waar je zo in kunt. Hier wordt je niet voor de gek gehouden 

door te mooie foto’s. Je hebt hier echt een woning die instapklaar is en waar je niet hoeft te klussen. Je vindt 

deze riante hoekwoning in een mooie nieuwbouwwijk in het gemoedelijke Brabantse dorpje Rijkswijk. De 

woning is gebouwd in 2014, ruim bemeten en volledig geïsoleerd. Hierdoor heb je relatief gezien lage 

energiekosten. De woning is o.a. uitgerust met 4 grote slaapkamers en een handige garage. Het geheel is 

gesitueerd op een ruime kavel van 335 m2. Achter de woning ligt een zeer ruime tuin met volop ruimte. Een 

echte praktische (gezins-) woning dus! De omgeving is top. De wijk is rustig en de kleine kinderen spelen hier 

nog gewoon op straat. Gewoon, omdat het kan…. 





Begane grond v.v. vloerverwarming:


Hal/entree met toilet, meterkast en trapopgang naar verdieping, riante woonkamer met veel lichtinval, 

openslaande tuindeuren en aansluitend de open keuken met een strakke en moderne hoeksoptelling. Deze is 

o.a. uitgerust met volop bergruimte en diverse inbouwapparatuur zoals een vaatwasser. Via en fraaie 

hoekraam kijk je zo uit over het straatleven…. 





Verdieping v.v. vloerverwarming::


Overloop, 3 slaapkamers en een complete badkamer v.v. dakkapel, ligbad, douche en een wastafelmeubel. 

Verder vind je op de overloop nog een apart toilet. 





Zolder:


Overloop met cv/vaste kast en een ruime 4 e slaapkamer





Tuin:


Aan de voorzijde van de woning bevindt zich de oprit die toegang biedt tot de garage. Achter de woning 

ligt een grote tuin met houtenberging en die grotendeels is ingericht met gazon, bestrating en 

plantenborders. De achtertuin is via het woonhuis maar ook via een eigen achterom bereikbaar.   





Omgeving:


In Rijswijk zijn alle dagelijkse voorzieningen aanwezig in een recent gebouwd winkelcentrum. Ook is het 

vestingstadje Woudrichem in de buurt met ook veel voorzieningen. Vanuit het dorp zijn steden zoals 

Zaltbommel, den Bosch en Gorinchem vrij snel te bereiken. Door het dorp loopt een 

openbaarvervoersverbinding naar de steden Gorinchem en Den Bosch. Verder kenmerkt de omgeving van 

het dorp zich door veel groen en water, waardoor er veel recreatiemogelijkheden zijn. 
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Woonkamer

Nog meer kiekjes op de volgende pagina
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Keuken
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Voordelen

- Instapklaar


- Goed geïsoleerd en grotendeels


   vloerverwarming


- Veel ruimte en 4 slaapkamers


- Handige garage


- Grote tuin

Nadelen
Wij kunnen ze niet bedenken... 
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Garage
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Verdieping en zolder
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Tuin
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Bijzonderheden
•	De  constructie van het woonhuis bestaat uit betonvloeren, spouwmuur metselwerk en een pannen 

dakbedekking. De kozijnen zijn uitgevoerd in hardhout en voorzien van isolerende beglazing en draai/

kiepramen. Volledig geïsoleerd. 





•	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

De Hoepelmaker 12, Rijswijk NB

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

De Hoepelmaker 12, Rijswijk NB

Overige:

Overige:

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Tuinaanleg/bestrating/beplanting

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder 

Tuinhuis/buitenberging

Schotel/antenne

Rolluiken/zonwering buiten voor / achter

Begane grond, verdieping en zolder

Begane grond, verdieping en zolder

Screens voor / achter
Etages:

Etages:
Zonwering binnen voor / achter

Plissegordijnen

Etages:

Etages:

Overige:
Verdieping en zolder

✔



 

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

De Hoepelmaker 12, Rijswijk NB

Overige:

Overige: 

Overige:

Vriezer

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:

Bijkeuken meubel

Waterontharder

Vriezer garage

Werkbank garage

De Hoepelmaker 12, Rijswijk NB

Overige:

Overige:

Overige:

Overige:

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Sauna 
Met / zonder toebehoren



Kadastrale kaart
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Op de kaart

De Hoepelmaker 12

Rijswijk (Nb)

In Rijswijk zijn alle dagelijkse voorzieningen aanwezig in een recent gebouwd winkelcentrum. 

Ook is het vestingstadje Woudrichem in de buurt met ook veel voorzieningen. Vanuit het dorp 

zijn steden zoals Zaltbommel, den Bosch en Gorinchem vrij snel te bereiken. Verder kenmerkt de 

omgeving van het dorp zich door veel groen en water, waardoor er veel recreatiemogelijkheden 

zijn. 

Over de buurt

22.



23.

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


