
DE ARMHOEF 28

UDENHOUT

Vraagprijs
€ 285.000,- k.k.



KENMERKEN
Soort eengezinswoning
Type hoekwoning
Kamers 5
Woonoppervlakte 114 m²
Perceeloppervlakte 173 m²
Inhoud 398 m³
Bouwjaar 1984
Tuin achtertuin, voortuin
Garage geen garage
Verwarming c.v.-ketel
Isolatie dakisolatie, 

muurisolatie, 
vloerisolatie, dubbel 
glas



Deze fijne, uitgebouwde hoekwoning met 4 slaapkamers heeft een mooie ligging tegenover een 
plantsoen, waar de kinderen uit de straat veilig kunnen spelen. De onderhoudsvriendelijke achtertuin 
heeft een gunstige zuidligging, een berging voor meerdere fietsen en tuingereedschap en een achterom 
door middel van een extra brede poort.




De woning staat in de mooie, gezellige woonwijk De Blesterd aan de zuidkant van Udenhout. Het dorp 
heeft goede voorzieningen waaronder meerdere supermarkten, veel sportfaciliteiten, een bibliotheek, 
diverse restaurants en twee basisscholen. Gelegen vlakbij Nationaal Park De Loonse en Drunense 
Duinen, Tilburg, 's Hertogenbosch en de snelwegen A58 en A65.  




Indeling




Begane grond: 

Via de keurig aangelegde, onderhoudsvriendelijke voortuin kom je in de hal van deze mooie hoekwoning. 
Vanuit deze hal heb je toegang tot de woonkamer, de toiletruimte met fonteintje en de meterkast. Je ziet 
direct dat deze woning keurig is bewoond: er ligt een antracietkleurige plavuizen vloer en de 
binnendeuren zijn vervangen door mooie paneeldeuren. 

De woonkamer is bijna acht meter diep en heeft veel lichtinval door de grote ramen aan de voorzijde en 
de dubbele openslaande tuindeuren aan de achterzijde. 

Er zijn voorbereidingen getroffen om desgewenst een (gas) haard of kachel te realiseren. 

De ruimte is goed in te delen met een zit- en een eethoek, via de eethoek kun je de keuken en de 
achtertuin bereiken. De strakke afwerking van het plafond en de muren, de nette vloer en de 
openslaande tuindeuren passen perfect bij elkaar; 

dit is een woning waar je niet hoeft te starten met een tijdrovende verbouwing. 




De keuken is zeer ruim, heeft veel lichtinval, een leistenen vloer en een speelse indeling. De 
hoekopstelling biedt een zeer groot aanrechtoppervlak en voorziet in veel bergruimte. De keuken bevat 
diverse inbouwapparatuur: een gaskookplaat met afzuigkap, een vaatwasser en een combimagnetron. 
Tevens bevindt zich hier de deur naar de kelderkast die voorziet in nog meer bergruimte. Achter de 
keuken is de praktische bijkeuken met een brede kast die toegankelijk is middels schuifdeuren en een 
uitstortgootsteen met koud en warm water. 




Eerste verdieping: Via de deur in de woonkamer kom je bij een portaal waar de gestoffeerde trap naar de 
bovenverdieping is. Vanaf de overloop heb je toegang tot drie slaapkamers en de badkamer. De 
slaapkamer aan de voorzijde heeft een speels schuin dakvlak en een dakkapel; de kamers aan de 
achterzijde hebben mooi uitzicht op de achtertuin. Alle slaapkamers zijn in 2016 voorzien van nieuwe 
kunststof kozijnen met houtmotief en ook de dakkapel is daarin meegenomen. Ook op deze verdieping 
zie je de fijne afwerking met een donkere laminaatvloer. De badkamer is ingedeeld met een bad met 
(regen)douche en handdouche, een tweede toilet, designradiator en een mooi vormgegeven wastafel 
met een spiegel en een planchet. De wanden zijn geheel betegeld in een warme kleurstelling. 




Tweede verdieping: 

Via een vaste trap is de tweede verdieping te bereiken, thans verdeeld in een overloop en een mooie 
slaap-/werkkamer met groot Velux dakraam. Op de overloop hangt de cv-ketel (Remeha, 2011) en zijn 
de aansluitingen voor de wasmachine en droger. Achter de knieschotten op zowel de voorzolder als de 
slaap-/werkkamer, vind je veel praktische bergruimte. Het plafond is voorzien van inbouwverlichting en 
beide ruimtes zijn afgewerkt met een nette, lichte laminaatvloer. 

Exterieur: De voortuin is ingedeeld met een bestraat pad naar de voordeur en een border met lage, 
groenblijvende beplanting. Deze indeling draagt bij aan de vriendelijke uitstraling van de woning. 


ALGEMENE INFORMATIE



De achtertuin is breed en heeft een gunstige ligging op het zuiden. Er zijn nauwelijks belemmerende 
factoren aan de oost- en westkant van de tuin dus u kunt van de vroege ochtend tot in de late namiddag 
genieten van de zon. Er zijn twee terrassen, een extra brede houten poort naar de gemeenschappelijke 
achterom en een stenen berging voor meerdere fietsen en tuingereedschap. De borders zijn voorzien 
van hortensia's en mooie leilindes die zorgen voor privacy. Tevens zijn er diverse elektrische 
aansluitpunten in de tuin aangelegd. Buitenverlichting, een buitenkraantje en de brede zonwering maken 
de tuin meer dan compleet; dit is een fijne plek om te zonnebaden, te borrelen en te barbecueën en voor 
de kinderen om te spelen. 




Bijzonderheden: 

- De aanbouw van de keuken en bijkeuken is gerealiseerd in 2002 

- Hard houten kozijnen voorzien van dubbele beglazing op de begane grond  

   (recentelijk bijgewerkt/geschilderd); 

- Kunststof kozijnen met houtmotief op de bovenverdieping (2016); 

- De sloten zijn in 2017 vervangen door SKG3*, deels driepunts sluitingen en anti-inbraak preventie op 
de voordeur;

- Verwarming en warm water via een HR cv-ketel (Remeha Calenta 40C/CW5, 2011);

- De elektrische installatie is uitgebreid en de bedrading deels vernieuwd;

- Voldoende openbare parkeergelegenheid aan de linkerzijde 

en voorzijde van de woning.
















LOCATIE OP KAART



BEGANE GROND
Maatvoering en invulling interieur zijn indicatief.



1E VERDIEPING
Maatvoering en invulling interieur zijn indicatief.



2E VERDIEPING
Maatvoering en invulling interieur zijn indicatief.



KADASTRALE KAART



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kast bijkeuken X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

LIJST VAN ZAKEN



VAN BEZICHTIGING TOT AANKOOP



VEELGESTELDE VRAGEN
1. Wanneer ben ik in onderhandeling?


doen.




6. Mag een makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen?


U bent officieel in onderhandeling als de verkoper reageert op uw bod. Bijvoorbeeld als de verkoper een tegenbod doet. Als de 
verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen, betekent dat dus nog niet dat u in 
onderhandeling bent.





2. Mag een makelaar doorgaan met bezichtigen als er al over een bod onderhandeld wordt?

Dat mag. Een onderhandeling hoeft nog niet tot een verkoop te leiden. De verkoper kan daarnaast graag willen weten of er 
meer belangstelling is. De eerste bieder hoeft nog niet de beste te zijn. Daarom gaan de bezichtigingen door. Er mag ook met 
meer dan één gegadigde tegelijk worden onderhandeld. De makelaar moet dat dan wel duidelijk gemeld hebben. Vaak zal de 
verkopende makelaar aan belangstellenden vertellen dat hij, zoals dat heet, ‘onder bod’ is. Een belangstellende mag dan wel 
een bod uitbrengen, maar krijgt daar geen antwoord op tot de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De 
makelaar zal geen mededelingen doen over de hoogte van biedingen, dit zou overbieden kunnen uitlokken.





3. Kan een verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen?

Het antwoord is ja. Als de vraagprijs alleen een uitnodiging is tot het doen van een bod (zie ook vraag 5), dan kan de verkoper 
ook besluiten de vraagprijs te verlagen of te verhogen. Tijdens een onderhandeling doen partijen vaak over en weer biedingen. 
Als de potentiële koper een tegenbod doet wat afwijkt van het bod dat de verkopende partij eerder heeft gedaan, dan vervalt 
dit eerdere bod van de verkopende partij. Dus ook als partijen ‘naar elkaar toekomen’ in het biedingproces, kan de verkoper 
ineens besluiten om toch zijn tegenbod weer te verhogen en de koper om zijn bod weer te verlagen.





4. Hoe komt de koop tot stand?

Als verkoper en koper het eens worden over de belangrijkste zaken bij de koop (prijs, opleveringsdatum en ontbindende 
voorwaarden) dan legt de verkopend makelaar de afspraken schriftelijk vast in de koopakte. Ontbindende voorwaarden zijn 
een belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde voor de financiering, dit moet u 
melden bij het uitbrengen van uw bod. Het is belangrijk dat de partijen het ook eens zijn over aanvullende afspraken en 
ontbindende voorwaarden voordat de koopakte wordt opgemaakt. Naast de eerder genoemde punten worden meestal nog 
enkele aanvullende afspraken in de koopakte opgenomen, denk bijvoorbeeld aan een boeteclausule. Zodra verkoper en koper 
de koopakte hebben ondertekend en de koper (of eventueel de notaris) een kopie van de akte heeft ontvangen, treedt voor de 
particuliere koper de wettelijke bedenktijd in werking. Binnen deze bedenktijd kan de koper alsnog afzien van de aankoop van 
de woning. Ziet de koper tijdens deze bedenktijd niet af van de koop, zijn de financiën rond en vormen ook eventuele andere 
ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij 
de notaris.





5. Als ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?

Over deze vraag bestaan veel misverstanden. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft bepaald dat als u de vraagprijs 
uit een advertentie of een woongids biedt, u dan een bod doet. De vraagprijs wordt dus gezien als een uitnodiging tot het doen 
van een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat 

Dat mag. Één van de partijen mag de onderhandeling beëindigen. Soms zijn er zoveel belangstellenden die de vraagprijs 
bieden of benaderen, dat het moeilijk is te bepalen wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar, natuurlijk 
in overleg met de verkoper, besluiten de lopende onderhandeling af te breken en de biedprocedure te wijzigen. Uiteraard dient 
hij eerst de eventueel gedane toezeggingen na te komen (zie ook vraag 8 en 9). De makelaar kiest vervolgens bijvoorbeeld 
voor een inschrijvingsprocedure. Alle bieders hebben dan een gelijke kans om een hoogste bod uit te brengen.





7. Wat is een optie?


Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere 
partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarde van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een 
week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een 
bestaande woning niet. Het begrip ‘optie’ wordt daarbij vaak ten onrechte gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde 
toezeggingen die een verkopende NVM-makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces. 
Zo’n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over 
een bod. De NVM-makelaar zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De 
belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de 
gebruiksmogelijkheden van de woning. Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en verkopende NVM-makelaar beslissen zelf 
of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.





8. Dient de NVM makelaar met mij in onderhandeling te gaan, als ik als eerste een bezichtiging aanvraag of 
als eerste een bod uitbreng?

Het antwoord op deze vraag is nee. De verkopende NVM-makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. De 
verkopende NVM-makelaar heeft wel de verplichting u daarover te informeren. Het is verstandig als u serieus belangstelling 
heeft de NVM-makelaar te vragen wat uw positie is. Dat kan veel teleurstelling voorkomen. Doet de NVM-makelaar u een 



Fijn huis, fijne plek, fijnemakelaar.nl



Wij zijn Fijne Garantiemakelaars; service, kwaliteit en een compleet dienstenpakket zijn onze 
kernwaarden. Vanuit ons laagdrempelig kantoor aan de Spoorlaan 50 zijn wij actief in de regio 
Oisterwijk/Tilburg; een veelzijdig werkgebied met stadse appartementen, landelijk gelegen woning en 
fijne gezinswoningen in kindvriendelijke wijken.




Wat maakt een samenwerking met Fijne makelaars zo prettig? Eigenaar/makelaar Marc Slijper en 
officemanager Claire Levens kennen al hun opdrachtgevers, iedere woning uit de portefeuille is 
inhoudelijk bekend en dankzij de papierloze werkwijze is alle gewenste informatie direct beschikbaar. 
Naast het persoonlijke contact heeft iedere opdrachtgever een digitaal klantendossier waarin alle 
afspraken, feedback en commentaar inzichtelijk zijn.




“Je kiest voor een Garantiemakelaar, dat spreekt voor zich”. Fijne makelaars is aangesloten bij 
Garantiemakelaars, een succesformule met verkoopgaranties. 




Naast de zekerheid van Garantiemakelaars zijn wij lid van de Nederlandse Vereniging van Makelaars, 
afgekort als NVM. Dankzij dit lidmaatschap bent u verzekerd van gecertificeerde medewerkers die door 
middel van permanente educatie hun kennis op peil houden. Al ons woningaanbod wordt 
gepresenteerd op Funda.nl, Pararius.nl, onze eigen website fijnemakelaar.nl en de goed bekeken 
landelijke website van garantiemakelaars.nl.




Wat onderscheidt Fijne makelaars verder van de vele andere makelaars? Ieder opdrachtgever en kijker 
krijgt de tijd die zij of zij wenst; de verkoop of koop van een woning is een gebeurtenis die deze tijd 
verdient. Behalve tijd is creativiteit een belangrijk item in ons werk; Wij nemen actief deel aan de lokale 
economie, bijvoorbeeld door middel van een samenwerking met een plaatselijke 
supermarktondernemer. Zo wordt de landelijke bekendheid en kracht van Garantiemakelaars 
gecombineerd met het plaatselijk vertrouwen en bekendheid van Fijne Makelaar.




Maak kennis met onze kennis en passie voor woningen.

OVER ONS



Fijne Garantiemakelaars



Adres



Spoorlaan 50

5061 HB Oisterwijk

Nederland





Telefoon:	013-3031899

E-mailadres:	info@fijnemakelaar.nl

Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet altijd voorkomen dat de informatie enigszins afwijkt van hetgeen u in of rond de 
woning ziet of heeft gezien. Dit kan met name gelden voor (bouw)tekeningen, schetsen, afmetingen en maatvoeringen. Hieraan kunnen dan ook geen rechten worden 
ontleend. Door ons wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in 
voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. Vraagprijzen zijn kosten koper. Alle verstrekte informatie dient u in het kader van het BW niet te beschouwen als 
een aanbod, doch als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Voor een eventuele vermelding van onjuiste gegevens aanvaarden wij geen enkele 
aansprakelijkheid.

www.fijnemakelaar.nl

Marc Slijper - Beëdigd makelaar en taxateur

CONTACTGEGEVENS








Fijne Garantiemakelaars

Spoorlaan 50

5061 HB Oisterwijk

Nederland


