
Kerkstraat 17
4286 BA Almkerk

€ 375.000 k.k.



Perceelopp.

270 m²
Inhoud

ca. 380 m³



Over de woning

Op een royaal perceel van 270 m² eigen grond staat deze 2/1/kap woning 
met vrijstaande garage. De garage is bereikbaar via de Van der Duyn van 
Maasdamstraat. De achtertuin  is rondom afgewerkt met een houten 
schutting is op het noordwesten gesitueerd en grotendeels v.v. sierbestrating 
met niveau verschil. 



Begane grond

Indeling begane grond: entree met garderoberuimte, meterkast en 
toiletruimte. De woonkamer is in een Z-vorm en voorzien van een schouw 
met houtkachel en trapopgang naar verdieping. De verscholen keuken, 
landhuisstijl is v.v. keramische kookplaat, afzuigkap, afwasmachine, spoelbak, 
combimagnetron koelkast met vriezer.









Eerste verdieping

Op de verdieping zijn 3 slaapkamers van respectievelijk circa 10, 11 en 12 m² 
groot. De badkamer is geheel betegeld en voorzien van hoekligbad met 
jetstream, hangtoilet, wastafel en designradiator. 







Tweede verdieping

Via een vaste trap komt u op de 2de verdieping met een grote 4de 
slaapkamer van circa 15 m². Op de voorzolder hangt de CV HR combiketel uit 
2004, Nefit Ecomline HR en er is de opstelling voor de was-/droogmachine.





Tuin

De achtertuin  is rondom afgewerkt met een houten schutting is op het 
noordwesten gesitueerd en grotendeels v.v. sierbestrating met niveau 
verschil. 







Garage

De vrijstaande garage is bereikbaar via de Van der Duyn van Maasdamstraat. 
De garage is voorzien van elektra.



Ligging en locatie

Almkerk is gelegen in het Land van Heusden en Altena en maakt sinds 1 
januari 2019 deel uit van de gemeente Altena. Almkerk beschikt over een 
ruim winkelbestand voor de dagelijkse voorzieningen en er zijn 3 
basisscholen aanwezig. Er is speelgelegenheid op korte afstand, sportclubs 
en sportvelden op loopafstand, winkels, natuur, kerken, verenigingen, horeca, 
service-bioscoop en een golfbaan. Mocht u er op uit willen trekken dan rijdt 
u binnen enkele minuten op de A27 of A15.





Kenmerken

Bouwjaar 1974
Perceelgrootte 270 m²
Inhoud ca. 380 m³
Type woning 2-onder-1-kapwoning
Woonoppervlakte 117 m²

Kamers 5
Slaapkamers 4
Tuin achtertuin, voortuin, zijtuin
Locatie in woonwijk

Vraagprijs € 375.000 k.k.

















Al meer dan 35 jaar een begrip in de regio Land van Heusen en Altena

Colofon

Dit object wordt verkocht onder begeleiding van Paans Makelaars.



Voor meer informatie over dit object of het plannen van een bezichtiging kunt u contact opnemen 
met Paans Makelaars.




Wij horen graag van u.
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