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Even op een rijtje...
Algemeen
Heerlijk vrij wonen, uw werk aan huis en zo de weilanden in 
lopen? Dan is dit uw kans!

Kenmerken
Woonoppervlakte 337m²

Perceeloppervlakte 2038m²

Inhoud 1340m³

Bouwjaar 1983

Aantal slaapkamers 8

Totaal aantal kamers 10

Energielabel C

Isolatievormen dubbelglas

Soort verwarming pelletstove

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

Heb je vragen?



3.

Het hele verhaal
Heerlijk vrij wonen, uw werk aan huis en zo de weilanden in lopen? Dan is dit uw kans! 





Royale vrijstaande woning gelegen op een super locatie aan de rand van Kaatsheuvel met weids uitzicht 

over de aangrenzende landerijen. Deze woning heeft een ruime inhoud van 1.340 m3 en is gelegen op een 

royaal perceel van ca. 2.038 m2. De ruime oprit biedt volop parkeergelegenheid. De Loonse- en Drunense 

Duinen en de Efteling liggen op fietsafstand. Gelegen nabij de steden Waalwijk, Tilburg en 's-

Hertogenbosch. 





Kortom: Een praktische woning op een strategische locatie met mogelijkheden!


 


Huisnummer 139:


Begane grond:


Hal met trapopgang naar de verdieping, meterkast, toilet met fontein, gezellige L-vormige woonkamer met 

open haard en veel raampartijen en toegang naar het terras door middel van een schuifpui, dichte moderne 

keuken met een t-opstelling voorzien van de volgende apparatuur: inductiekookplaat, magnetron, 

afzuigkap, vaatwasser en koelkast. 





Verdieping: 


Overloop met 2 ruime slaapkamers, toilet met fontein en wasmachine aansluiting en de badkamer voorzien 

van een ligbad, inloopdouche en een dubbele wastafel.  





Zolderetage: 


De ruime bergzolder is bereikbaar middels een vlizotrap.





Huisnummer 139 A:


Begane grond:


Hal met meterkast, woonkamer die toegang geeft tot het terras, moderne keuken voorzien van de volgende 

apparatuur: inductiekookplaat, combioven, afzuigkap, vaatwasser, koelkast en aansluiting voor een 

wasmachine. Vanuit de keuken bereik je de badkamer met bad, wastafel en toilet. 





Verdieping: 


Via de overloop bereikt u de 3 slaapkamers.



4.

De mantelzorgwoning:


Begane grond:


Hal met trapopgang naar de verdieping, separaat toilet met fontein, badkamer  met douche en wastafel, 

gezellige woonkamer met airco (verwarming / koeling) en veel raampartijen en toegang naar het terras 

door middel van dubbele tuindeuren, open moderne keuken met een rechte opstelling voorzien van de 

volgende apparatuur: inductiekookplaat, combimagnetron, afzuigkap, vaatwasser en koelkast. 





Verdieping: 


Ruime slaapkamer. 





Tuin:


De tuin is ingericht met veel bosschages en gazon waardoor er heerlijk veel privacy wordt gecreëerd. De 

vrijstaande berging biedt volop mogelijkheden voor opslag e.d. en aan de zijkant van de woning is de ruime 

oprit. De tuin is verder ingericht als siertuin, terras, sierbestrating, siervijvers, buitenkachel en diverse planten- 

en bloemenperken. 





Omgeving:


Gelegen in een straat met gelijksoortige bebouwing. In Kaatsheuvel zijn alle dagelijkse voorzieningen 

aanwezig. Het dorp is landelijk bekend vanwege het attractiepark "De Efteling”, tevens ligt het dorp tegen 

de bekende Loonse- en Drunense Duinen aan. De steden Waalwijk en Tilburg bevinden zich op korte 

afstand en de A59 is in slechts enkele autominuten bereikbaar.





Kenmerken:





• De woning is landelijk en rustig gelegen aan de rand van Kaatsheuvel; 


• Royaal perceel, vrij gelegen; 


• Gevarieerde tuin, voorzien van verschillende elementen (siervijvers, terrasjes en zelfs een buitenkachel);


• Energiezuinig (38 zonnepanelen) en volledig gas loos;


• Woning wordt momenteel verhuurd aan arbeidsmigranten, bij verkoop van de woning zullen de 

huurcontracten ontbonden worden;


• Strategische ligging nabij de A59, waardoor de steden Tilburg, Den Bosch, Breda en Waalwijk snel te 

bereiken zijn;


• Op fietsafstand van de Efteling en de Loonse en Drunense Duinen.



Buitenzijde
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Achterzijde

6.



Voordelen



- Woning met veel mogelijkheden


- Voorzien van zonnepanelen


- Voorzien van dubbele beglazing


- Rustig gelegen
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Buitenzijde

8.
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Woonruimte 1 - begane grond
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1e verdieping
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1e verdieping
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Woonruimte 2
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1e verdieping
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1e verdieping
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Badkamer
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Woonruimte 3
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Plattegrond
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Plattegrond
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Plattegrond
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Plattegrond
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Kadastrale kaart

22.



Dé Makelaars van Altena
Dé Makelaar voor jou!

Je huis verkopen doe je niet elke dag. Nou wij dus wel! Niet alleen jouw huis maar een behoorlijk 
aantal huizen in de regio Altena en Langstraat. Vanuit onze jarenlange ervaring als makelaars 
helpen we je met een helder verhaal. Wij geloven dat het kopen en verkopen van je huis, naast een 
serieuze zaak, ook een ontspannen en leuke ervaring mag zijn. Dit is voelbaar in al onze 

Meer dan 25 jaar een begrip in de regio!

Al sinds 1998 zijn Dé Makelaars van Altena actief in de regio Altena. Met onze drie locaties in 
Woudrichem, Sprang-Capelle en Wijk en Aalburg kunnen onze allround makelaars jou van de 
beste zorgen voorzien.

Persoonlijk en betrokken

We gaan ervoor om jou een 'tevreden klant' te noemen. Onze klanten zijn namelijk onze beste 
ambassadeurs. We nemen de tijd om te luisteren naar je wensen en adviseren je over de soms toch 
wel lastige materie.

Kom je een bakkie doen?

Die betrokkenheid zorgt ervoor dat we bij heel wat adressen op de koffie mochten komen. Dat is 
fijn, want koffie lusten we graag. Deze relatie met de klant maakt voor ons het verschil. Panden zijn 
leuk, maar de mensen die bij de panden horen maken dit werk écht waardevol. Wij leven met je 
mee, we zijn niet van de kleine lettertjes en communiceren op een transparante manier. En je 
verwacht het misschien niet, maar we komen zelfs op tijd.

Wij staan elke dag met een 
glimlach voor je klaar



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?


