
Charmante twee-
onder-een kap 
woning  

SCHOOLSTRAAT 12, SPRANG-CAPELLE



De makelaar
van deze woning
Onze makelaars helpen je graag met al jouw vragen over de woning. 

Flexibel en goed bereikbaar!
 Onze makelaars zijn flexibel en 
goed bereikbaar, waardoor je 
altijd snel terecht kunt, ook ‘s 
avonds en in het weekend.

Midden in het werkgebied! 

Je bent van harte welkom voor 
een kop koffie in onze 4 
moderne kantoren op goed 
bereikbare locaties in Leerdam, 
Dalem-Gorinchem, Culemborg 
& Papendrecht.

Alle kennis in huis! 

De kennis van een groot, 
hoogopgeleid team, 
waarbinnen iedere makelaar 
zijn eigen specialisme heeft. 

Ook kun je voor je hypotheek

en verzekeringen bij Van Ekeren 
terecht. 

Vrijblijvende waardecheck 

Heb je een eigen woning 

en ben je benieuwd naar 

de waarde? Wij komen 
kosteloos bij je langs.

0345-632100

Mark Bikker
mark@vanekerenkuiper.nl

Lees deze brochure voor de ins en outs van de woning. 

Meer weten over Van Ekeren Kuiper?

Bekijk onze website
Blijf op de hoogte en volg ons op Instagram
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https://www.instagram.com/vanekerenkuiper_makelaar/?hl=nl
https://www.vanekerenkuiper.nl/overons/


Kenmerken

Zie jij jezelf hier 

al wonen?

Objectgegevens

Vraagprijs € 275.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning 2-onder-1-kapwoning

Aantal kamers 4

Inhoud 272 m³

Perceeloppervlakte 83 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

85 m²

Bouwjaar 1910

Ligging in woonwijk

Tuin 2,3 m x 4,8 m

Positie hoofdtuin oost



Omschrijving

Charmante twee-onder-één kapwoning 




- Gelegen aan een mooie woonstraat nabij het water;

- De eerste verdieping is voorzien van een airco-installatie;

- 3 slaapkamers & circa 85 m² woonoppervlak. 




Voor de starter die op zoek is naar sfeer, deze leuke woning staat nu te koop! De verrassend leuke twee-onder-één 
kapwoning biedt fijne leefruimte op de begane grond, heeft drie slaapkamers en een aangrenzende buitenplaats. Een 
woning met een charmante voorgevel, eigentijdse afwerking en voldoende ruimte voor een klein gezin. 




De globale indeling:




Begane grond: Hal met meterkast, toilet, trapopgang naar boven en toegang naar de woonkamer met keuken. De L-
vormige woonkamer heeft openslaande tuindeuren naar het terras, bergruimte in een vaste kast onder de trap en een 
open keuken in hoekopstelling voorzien van de volgende inbouwapparatuur; een 4-pits gasfornuis, afzuigkap, spoelbak, 
koelkast, vriezer, vaatwasser en combi-oven. 











Verdieping: Overloop bereikbaar middels vaste trap, 3 slaapkamers met dakkapel en badkamer met douche en wastafel.




Buiten: De berging bevindt zich aangrenzend aan de woning in de achtertuin. Hier bevinden zich de was-aansluitingen en 
de CV-opstelling. De omsloten achtertuin met gezellig terras, berging en eigen doorgang aan de zijkant van de woning 
biedt volop privacy.




Ligging: De woning is gelegen in een van de oudste straten van Capelle, vlakbij de Capelsche haven die ontsluiting vindt 
naar het Oude Maasje en de Bergsche Maas. Sprang-Capelle heeft een goed voorzieningsniveau voor de gewone dingen 
van alledag zoals een supermarkt, bakker, huisarts en een basisschool. Liefhebbers van natuur kunnen heerlijk wandelen 
en fietsen in directe omgeving. Binnen 1 minuut ben je in een prachtig wandelgebied met diverse wandelroutes en een 
vogelkijkhut. Liever met de auto? De A59 is gelegen op 3 autominuten afstand. Tilburg, Breda en 's-Hertogenbosch zijn 
met circa 20 minuten bereikbaar, Waalwijk ligt om de hoek.





























Bekijk jouw

Bekijk de woning  >

nieuwe
droomwoning
op de website!

www.vanekerenkuiper.nl/aanbod


Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart

Woon je binnenkort 
op deze locatie?”



Aantekeningen



Stappenplan

Een woning kopen doe je niet zomaar. Tenminste, niet iedereen. Welke stappen moeten 

er nu worden doorlopen? Wij vertellen jou de 5 stappen naar jouw droomwoning.

Enthousiast geworden? 
Dan is het tijd om
door te pakken!



Het geld regelen
voor jouw

Maak nu een afspraak voor een gratis 

1e hypotheek-gesprek. Bel ons op 0183 67 29 99, 

of mail naar hypotheken@vanekeren.nl

droomhuis
doe je niet alleen.

Interesse in de woning? 
Neem contact op met 

één van onze kantoren.

Voorwaartsveld 5a

Leerdam



0345 632 100

Beatrixlaan 2a 

Dalem



0183 672 992

Het Hof 1

Culemborg



0345 22 93 00

vanekerenkuiper.nl

De Wederik 2

Papendrecht



078 615 99 60

http://www.vanekerenkuiper.nl

