
voormalige burgemeesterswoning

Boschhoven 9, Leende



Boschhoven 9, Leende

Algemene informatie
Soort woning:   vrijstaand
Bouwjaar:    1971
Aanvaarding per:   in overleg
Perceeloppervlakte:  852 m2

Woonoppervlakte:   185 m2

Inhoud woning:   890 m3

Oppervlakte garage:  72 m2

Energielabel:   D (voorlopig)

Bijzonderheden
•	 Locatie biedt veel privacy
•	 Gunstig gelegen ten opzichte van winkels, 

scholen, natuurgebied, openbaar vervoer 
en snelweg

Voormalige burgemeesterswoning, gebaseerd op de karakteristieke 
vormgeving van de Bossche School-stijl, gelegen aan de rand van 
Leende.
De gehele woning is voorzien van cederhouten plafonds. De begane 
grond heeft een natuurstenen vloer en de 1e verdieping heeft een 
cederhouten plankenvloer. In diverse ruimten is het mooi afgewerkte 
hout ook terug te vinden op wanden en als afwerking.

Kijk ook op: boschhoven9.nl
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Begane grond
Entree / Hal
Vanuit de hal (met vestiaire), totaal ca. 25 m2, is toegang tot de woonkamer, 
bijkeuken, toilet, werkkamer en de opgang naar de 1e verdieping.
De hal heeft een provisiekast.

De ruime werkkamer (ca. 15 m2) is rechtstreeks toegankelijk vanuit de hal.

Woonkamer
De woonkamer (ca. 55 m2) is voorzien van een open haard en heeft convec- 
torputten. Alle overige ruimten hebben radiatoren. Via openslaande deuren is 
toegang tot het tuinterras.

Bijkeuken
De bijkeuken (ca. 7 m2) heeft een was-/droogopstelling, een stortbak en een 
kastenwand.

Toilet
Het toilet is deels betegeld met een vrijhangend toilet en fonteintje.

Keuken
De keuken (ca. 13 m2) heeft een U-vorm keukenopstelling, voorzien van een 
granieten werkblad, diverse inbouwapparatuur (o.a. 4-pits Boretti gasfornuis 
met extra grote brander) en boven- en onder kastruimten. De wand is deels 
betegeld.
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Eerste verdieping
Overloop
De zeer ruime overloop (ca. 21 m2) biedt toegang tot 4 slaapkamers (resp. 2 
x ca. 16 m2 en 2 x ca. 10 m2), een badkamer, een toilet en via 2 openslaande 
deuren naar een balkon met uitzicht op de eigen tuin.

Slaapkamers
Eén van de grote slaapkamers is voorzien van een kastenwand. De twee 
kleinere slaapkamers hebben ieder een wastafel.

Badkamer
De badkamer (ca. 7 m2) is voorzien van een ligbad, dubbele wastafel en een 
douchecabine.

Toilet
Het separaat gelegen toilet is deels betegeld en heeft een vrijhangend 
toilet en fonteintje.

In het plafond van de overloop is via een vlizotrap toegang tot de 2e 
verdieping.

Tweede verdieping
Zolder
Via een vlizotrap is de 2e verdieping bereikbaar. Het betreft een ruime 
bergzolder met CV-opstelling.
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Exterieur
Tuin
Rondom de woning is tuin gelegen. Via één zijkant van de woning is toegang 
tot de achtertuin. De achtertuin heeft diverse terrassen.

Garage
Vrijstaand van de woning staat de garage, welke ook toegang tot de achtertuin 
geeft.

Balkon
Vanuit de overloop op de 1e verdieping is via twee openslaande deuren 
toegang tot het balkon. Vanuit de tuin oogt het balkon als een nis in de 
buitenmuur.
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Eerste verdiepingBegane grond & garage
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: vvm

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 30 mei 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

LEENDE
F
339

0 m 5 m 25 m

5B

7

26

7A

22

9

24

27

29

31

1264

337

338

950

344

933

1085

946

342

346

986

336

339

343

945

934

94
8

345

Algemeen
Voorbehouden
Deze brochure is met grote zorg samengesteld en afgedrukt als hulpmiddel, uitsluitend 
om u zo goed mogelijk te kunnen oriënteren over globale indeling en grove afwerking. 
De gegevens zijn meestal afkomstig van een ons ter hand gestelde tekening en 
informatie. Het kan dus zijn dat deze brochure afwijkt van de realiteit. De realiteit ziet 
u tijdens een bezichtiging en daarvan moet u uitgaan. “Wij wijzen u er uitdrukkelijk 
op dat u aan de brochure geen enkel recht kunt ontlenen, ook niet aan afmetingen, 
oppervlaktes en inhoud”.

Bieding
Een bieding houdt in, dat de koper een voorstel doet over o.a. de prijs, de 
aanvaardingsdatum, roerende zaken, alsmede ontbindende voorwaarden die hem aan 
de koop binden. De koper dient zich, voordat hij tot onderhandeling overgaat, op de 
hoogte te stellen van zijn financieringsmogelijkheden.

Kosten koper (k.k.)
Deze afkorting wordt bijna altijd toegevoegd aan de aanbiedingsprijs van een 
bestaande woning. Wanneer dit het geval is dient de koper rekening te houden met 
een aantal bijkomende kosten:

• Overdrachtsbelasting (2%)
• Notariskosten voor de eigendomsoverdracht
• Kosten inschrijving kadaster

Gemiddeld komen deze kosten neer op ongeveer 3% van de koopsom. Overigens 
wordt de overdrachtsbelasting niet berekend over roerende zaken die de koper 
overneemt van de verkoper. Daarnaast maakt u bij ‘kosten koper’ nog andere kosten, 
zoals:

• Afsluitprovisie over de lening bij de bank
• Eventuele kosten Nationale Hypotheek Garantie
• Taxatiekosten
• Notariskosten voor de hypotheekinschrijving

Vrij op naam (V.O.N.)
Van ‘vrij op naam’ is meestal sprake bij nieuwbouwwoningen. De kosten van 
inschrijven in het kadaster, de overdrachtsbelasting en de notariskosten voor de 
eigendomsoverdracht worden door de verkoper betaald.

Financiering
Uiteraard is ook een onderzoek naar uw eigen financiële mogelijkheden erg belangrijk. 
Wij brengen u graag in contact met specialisten die dit samen met u op een rijtje 
zetten.

KADASTER

32 33



3434

U kunt ons tijdens kantooruren bereiken op telefoonnummer 040 226 11 74.

Bij geen gehoor kunt u een boodschap achterlaten of u mag ook mailen 
naar info@vanveldhuizenmakelaardij.nl

Wij nemen daarna zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ook zijn wij mobiel bereikbaar op telefoonnummer 06 53 21 97 70 
(ook buiten kantooruren).

VAN VELDHUIZEN MAKELAARDIJ

Algemeen (vervolg)
Bedenktijd (Wet Koop Onroerende Zaken)
Een koper, die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een 
beroep of bedrijf, heeft 3 dagen bedenktijd – waarvan minimaal 2 werkdagen – om 
de koopovereenkomst te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in nadat de koper de door 
beide partijen ondertekende koopovereenkomst heeft ontvangen.
Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen nadat de mondelinge overeenstemming is 
bereikt, de koopovereenkomst door beide partijen te laten ondertekenen.

Informatie- en onderzoeksplicht
Een verkoper heeft informatieplicht (meldingsplicht) een de koper. Een koper heeft 
onderzoeksplicht. Zorg er als koper altijd voor dat u alle algemene en voor u in het 
bijzonder van belang zijnde informatie verzamelt en onderzoekt. Het zal u helpen bij 
het nemen van de juiste aankoopbeslissing.

Waarborgsom/bankgarantie
Bij de koop van een bestaand huis kan overeengekomen worden dat de koper, 
in afwachting van de eigendomsoverdracht, een deel van de koopsom (10%) als 
zogenaamde waarborgsom stort op de derdenrekening bij de notaris.
Als alternatief hiervoor kan voor een bankgarantie gekozen worden (een verklaring 
waarmee de bank zich borg stelt voor het nakomen van de verplichtingen).
De waarborgsom of bankgarantie geeft de verkoper enige zekerheid dat de koop 
doorgaat.

Bezichtiging
Een werkelijk goede indruk van de woning en woonomgeving vraagt om een 
bezichtiging. Met een telefoontje of e-mail is een afspraak daarvoor snel gemaakt.
Wij stellen het zeer op prijs als u binnen enkele dagen na een bezichtiging uw 
bevindingen aan ons kenbaar maakt.

Aansprakelijkheid
Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Alle informatie in deze brochure 
is geheel vrijblijvend en een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Voor de 
juistheid van de verstrekte informatie, aanvaarden wij noch de verkoper, enige 
aansprakelijkheid. Alle opgegeven maten zijn indicatief.
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Van Veldhuizen Makelaardij
Dorpstraat 25, 5595 CC Leende

T 040 226 11 74

info@vanveldhuizenmakelaardij.nl
www.vanveldhuizenmakelaardij.nl

Nederlands Woning Waarde InstituutR
Register-Taxateur


