
Vrijstaand

bouwen!
Dat kan aan de mooie entree van Hapert.

De Wijer 25
5527 EA Hapert 

Realiseer hier je 

droomwoning! 

0497-229030 | info@revastmakelaardij.nl

revastmakelaardij.nl



Kenmerken

& specificaties

Soort:

Bouwkavel




Perceeloppervlakte:


636m², het perceel wordt kadastraal ingemeten en gesplitst

 opgeleverd. Het oppervlakte kan hierdoor ligt wijzigen. 




Bouwtype:

Vrijstaand 




Bouwhoogte:


Maximale goothoogte 3,5 meter

Maximale bouwhoogte 8,5 meter




Verder:


• Een van de laatste kavels aan de rand van nieuwbouwplan De Weyerei!

• Aan de achterzijde middels voetpad ontsloten op de Roodbont


• Rioolaansluiting door de koper aan te vragen

• Vergunning voor een inrit door de koper aan te vragen


• Bouwstroom en -water dienen door koper te worden aangevraagd 

evenals het plaatsen van een tijdelijke woonunit als dit wenselijk is. 


• KW-certificaat (Woonkeur) dient na de bouw aangevraagd 

te worden door koper 


• Energieneutraal zal moeten worden aangetoond middels 

een BENG berekening. Dit kan pas bij de aanvraag 


omgevingsvergunning door koper

• Notaris wordt door de verkoper gekozen


• Overdracht in overleg te bepalen



Omschrijving
Altijd al je eigen vrijstaande droomhuis willen bouwen? Pak dan nu je kans!




Een schitterende kavel aan de mooie entree van Hapert welke is omgeven door
het groen! Dit kavel van maar liefst +/- 636 m2 geeft je alle mogelijkheden om
hier je eigen droomhuis te realiseren. 




Om een goed beeld te geven wat de mogelijkheden voor dit kavel zijn hebben
wij twee impressies toegevoegd die passen binnen de eisen van het
bestemmingsplan. Wel zal een ontwerp nog altijd voorgelegd moeten worden
aan welstand.




De kavel ligt aan de straat 'De Wijer' en is gelegen aan de rechterzijde naast
huisnummer 23. Bij het aanvragen van je bouwvergunning zal je hiermee het
adres De Wijer 25 toegekend krijgen. Het perceel is gelegen op korte afstand
van het dorpscentrum welke voorziet in diverse winkels voor de dagelijkse
boodschappen. Maar je bent vanaf deze locatie ook binnen enkele minuten in
het centrum van Eersel en Bladel. 




Het kavel is gelegen op slechts 2 autominuten van de op- en afrit van
autosnelweg A67 en heeft daardoor een uitstekende verbinding met onder
andere ASML, Maxima Medisch Centrum en de High Tech Campus.




De frontbreedte van de kavel is ruim 15 meter breed. Je mag binnen het
aangegeven bouwblok de hoofdwoning bouwen met een goothoogte van 3,5
meter en een nokhoogte van 8,5 meter. Buiten het bouwblok is het toegestaan
om een of meerdere bijgebouwen te plaatsen. Totaal mogen de bijgebouwen
een oppervlak hebben van max. 93 m2. Op verzoek kunnen wij je alle
bestemmingsplaninformatie en regels toesturen. 




Het kavel wordt toegankelijk, vlak en vrij van begroeiingen, hekwerk etc.
geleverd. Enkele prachtige bomen aan de rand van het perceel blijven in basis
staan tenzij hier andere afspraken over worden gemaakt. 




Verkoper zorgt ervoor dat bij overdracht een basis erfafscheiding tussen het
perceel en de naastgelegen woning De Wijer 23 aanwezig is. In overleg kunnen
hier andere afspraken over gemaakt worden. 























Plattegrond



Plattegrond



Locatie

op de kaart







Heb je 

interesse bel ons?

Hof 35

5571 CB Bergeijk 




0497-229030

info@revastmakelaardij.nl

revastmakelaardij.nl 


