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Even op een rijtje...
Algemeen
Tussenwoning met uitbouw gelegen in een rustige en 
kindvriendelijke woonwijk nabij het centrum van Kaatsheuvel en 
met diverse scholen in de omgeving! 

Kenmerken
Woonoppervlakte 100m²

Perceeloppervlakte 189m²

Inhoud 345m³

Bouwjaar 1972

Aantal slaapkamers 4

Totaal aantal kamers 5

Energielabel E

Isolatievormen dakisolatie, 
vloerisolatie, 
grotendeels 
dubbelglas

De gegevens van al onze 
vestigingen zijn te vinden 
op de achterkant van 
deze brochure.

Heb je vragen?
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Het hele verhaal



Tussenwoning met uitbouw gelegen in een rustige en kindvriendelijke woonwijk nabij het centrum van 

Kaatsheuvel en met diverse scholen in de omgeving! Deze woning heeft een inhoud van ca. 345 m³ en is 

gelegen op een perceel van 189 m². De achtertuin met achterom is keurig onderhouden en voorzien van 

een praktische berging. De woning is gelegen aan een rustige straat met snelle ontsluiting naar diverse 

uitvalswegen en nabij alle voorzieningen. Kortom: een ideale gezinswoning op een toplocatie!





Begane grond:


Ruime hal met toilet, meterkast, trapopgang naar de verdieping, half open keuken met rechte opstelling 

voorzien van een vaatwasser, oven, gaskookplaat met afzuigkap en koelkast, lichte woonkamer en 

bijkeuken met was-aansluitingen en loopdeur naar terras en achtertuin.





Verdieping:


Overloop met vaste trapopgang naar de zolder, 3 slaapkamers waarvan 1 met wastafel en badkamer met 

douche en wastafelmeubel.





Zolderetage: 


Voorzolder met CV-opstelling (Nefit, bouwjaar 2018) en 4e slaapkamer/ werkkamer met dakkapel.





Tuin:


De voortuin is ingericht als siertuin. De achtertuin ligt op het noorden en is onderhoudsvriendelijk ingericht 

met sierbestrating en plantenborders. Achterop het perceel bevindt zich de stenen berging (ca. 3.50 x 2.50 

meter) voorzien van elektra. Middels een achterom poort is er toegang naar de brandgang.





Omgeving:


In de directe omgeving van de woning bevindt zich voldoende parkeermogelijkheid op openbaar terrein en 

diverse grasvelden met ruimte voor de kinderen om te spelen. In Kaatsheuvel zijn alle dagelijkse 

voorzieningen aanwezig, tevens staat het dorp bekend om het natuurgebied "De Loonse en Drunense 

Duinen" dat grenst aan het dorp en het wereldberoemde pretpark "De Efteling" ligt eveneens aan de rand 

van het dorp.



Buitenzijde
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Omgeving

6.



Voordelen
- Voorzien van dak-en


muurisolatie


- Grotendeels voorzien van


dubbele beglazing


- Kindvriendelijke buurt
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Begane grond
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1e verdieping
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Zolder
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Bijzonderheden
•	De  constructie van het woonhuis bestaat uit een betonvloer met vloerisolatie en daarop in spouw 

opgetrokken metselwerk en een pannen en deels bitumen dakbedekking voorzien van dakisolatie. Eerste 

verdiepingsvloer van beton en tweede verdiepingsvloer van hout. De woning is voorzien van dubbele 

beglazing (op 2 ramen na, deze zijn enkel) en grotendeels kunststofkozijnen. Gezien het bouwjaar (1972) 

zal in de koopovereenkomst een ouderdomsclausule worden opgenomen. 





•	De  woning heeft een energielabel betreft klasse E. Oplevering geschiedt in overleg.





•	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
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Plattegrond
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Plattegrond
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Kadastrale kaart
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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

Zet de eerste stap naar het verkooptraject door

je aan te melden voor de gratis waardebepaling

van Dé Makelaars van Altena.

Je eigen woning verkopen?


