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Dorpstraat 23, Leende

Karakteristieke vrijstaande woning met kantoor, mooie ruime tuin en 
berging, dit alles in het centrum van Leende. De woning met optimaal 
wooncomfort, 3 slaapkamers en inpandig kantoor bieden u vele 
mogelijkheden. Het overdekt tuinterras biedt veel privacy waardoor het 
genieten is van uw vrijheid.  De woning heeft een ruime leefkeuken 
(34m²) waar het gezellig tafelen is, een sfeervolle woonkamer (25m²) 
met gashaard en een 2de living/ leeskamer (18m²) vervolgens een 
bijkeuken met toilet en opstelling witgoed tevens de toegang naar het 
terras en de tuin. 

Het kantoor heeft een eigen toegang en heeft ook de mogelijkheid om 
deze vanuit de keuken te bereiken.
Kijk ook op:  (website)



Algemene informatie Bijzonderheden
Soort woning:


Bouwjaar:


Aanvaarding per:


Woonoppervlakte:


Inhoud woning:


Perceels opp


Externe bergruimte:


Aantal kamers:


Kadasternummer:

Eengezinswoning


Begin 1900


In overleg


265m²


969m³


circa 1000m


circi 70m²


10


A4683/ A4627/ 

A4743

- Sfeervol karakteristiek huis


- Centraal gelegen bij de diverse      

verbindingswegen (A2)


- Mogelijkheden van kantoor en of andere   

toepassing (mantelzorg)


- Tuin beleving met hobbyruimte 


- Tuin gelegen op het zuid-oosten


- Gelegen in het centrum van Leende



Begane grond

Hal met toegang naar de eerste verdieping en de keuken. De leefkeuken met 

een ruime keukenopstelling en diverse apparatuur geeft u alle ruimte om 

heerlijk te kunnen koken. Vanuit de keuken heeft u zicht op de fraai 

aangelegde tuin. 


De woonkamer met een sfeervolle gashaard geeft een heerlijk wooncomfort. 

De meterkast is ook in deze kamer geplaatst, aansluitend middels een 

schuifdeur heeft u toegang naar de extra living/leeskamer. 





Bijkeuken: toilet voorzien van een wandcloset, fonteintje en vloer en wanden 

geheel betegeld. Vanuit de bijkeuken is er een achterom toegang naar de 

parkeerplaats en naar het overkapt terras dat volledig zicht heeft op de riant 

aangelegde tuin.       
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Eerste verdieping

Een ruime overloop geeft u toegang tot 3 slaapkamers, separaat toilet, 

badkamer en berging.  de gehele verdieping is voorzien van vloerbedekking  

Slaapkamer 1 en 2 (15m²) waarvan een met een wastafel. Slaapkamer 3 (20m²) 

met een dubbel wastafelmeubel,  deze kamer heeft een inloopkledingkast. 

Deze kamer en de badkamer hebben zicht op de tuin. 





De badkamer is voorzien van een wastafel, douche en een bad.  


Bergruimte met de opstelling van de CV (2002) en warmwatervoorziening 


 (120 L) aansluitend nog een extra bergruimte. 
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Kantoor

Het kantoor is voorzien van een keukenblok, werkruimte en toilet. Het kantoor 

is bereikbaar middels een voordeur, achterdeur en biedt de mogelijkheid een 

rechtstreekse toegang naar de woning. Ook biedt dit mogelijkheden tot extra 

woonkamer of mantelzorg.  
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Exterieur

De zeer riant aangelegde tuin geeft u zeer veel leefcomfort. De tuin is voorzien 

van een beregeningsinstallatie die geheel automatisch aangestuurd wordt. 

Opstelling beregeningspomp en installatie in een aparte verdiepte ruimte 

(6m²).


De ruime garage/ berging is voorzien van water en elektra (krachtstroom). De 

indeling zijn twee gesloten ruimtes (2x 22m²) en een overkapping van 23m².  Dit 

kan zomaar heerlijk genieten zijn voor de hobbyist die graag wat extra ruimte 

nodig heeft. 


Zelf groente telen in de eigen moestuin! 


Vanuit de overkapping met dubbel openslaande deuren heeft u toegang tot 

het achtergelegen pad.          
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Begane grond



Eerste verdieping



Bijgebouw 



MEETRAPPORT



KADASTER



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.



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.



VAN VELDHUIZEN MAKELAARDIJ

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



Dorpstraat 25, 5595 CC Leende



T 040 226 11 74





info@vanveldhuizenmakelaardij.nl


www.vanveldhuizenmakelaardij.nl


