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€ 489.000 K.K.
Op een aangename locatie gelegen, riante
vrijstaande woning (ca. 146 m² / ca. 542 m³)
met grote garage, berging, carport en een
prachtige tuin!

TE KOOP: Udenhoutseweg 13

INLEIDING

In Berkel-Enschot staat een mooie vrijstaande woning te koop met zowel voor als achter het huis een enorme
tuin waar u als buitenmens uw hart kunt ophalen. Vindt u voldoende bewegingsruimte binnen ook belangrijk,
dan bent u op de Udenhoutseweg 13 aan het juiste adres.
Het dorp Berkel-Enschot is onderdeel van de gemeente Tilburg en heeft alle voorzieningen die u en uw gezin
nodig hebben binnen handbereik. Van een middelbare school tot verschillende sportclubs en winkels, Bérkel
heeft het allemaal. Ook voor een evenement draaien ze in het dorp hun hand niet om. Zo wordt tijdens carnaval
Berkel-Enschot omgetoverd tot Knollevretersgat, is er jaarlijks een kermis en laten we de dorpsquiz en
Trekkertrek vooral niet vergeten. Bent u meer fan van natuur en landschap, dan kunt u uw ei kwijt in de tuin,
maar het dorp beschikt ook over twee natuurgebieden: Galgeven en Ter Braakloop.
Het goed onderhouden huis staat op een perceel van ongeveer 640 m2 groot én beschikt maar liefst over vier
slaapkamers en een spiksplinternieuwe badkamer.
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Begane grond
Voordat u de voordeur bereikt, moet u eerst de lange oprit op rijden. Het voordeel: nooit meer het probleem
dat u uw auto nergens kwijt kunt. Tevens biedt de carport de mogelijkheid om het paradepaardje van uw
eventuele autocollectie droog te parkeren. Eenmaal over de drempel arriveert u in een ruim opgezette hal waar
u makkelijk alle jassen kwijt kunt. De overige ruimte biedt mogelijkheid voor een extra spiegel met dressoir,
altijd handig voor de laatste make-up- of haarcheck! Hier vindt u tevens de trap naar de eerste verdieping en de
meterkast.
De hal geeft doorgang naar de keuken, die met een wand afgescheiden is van de woonkamer. Door deze wand
weg te halen, creëert u één grote ruimte waar met gemak een grote leefkeuken gerealiseerd kan worden. Ook
de huidige opzet biedt twee mooie ruimtes. De keuken, die van alle benodigde apparatuur is voorzien, heeft niet
alleen veel ruimte om te koken, maar fungeert daarbij ook als eventuele extra eetkamer. De grote L-vormige
woonkamer met strak gestuukte wanden en veel lichtinval kan opgedeeld worden in een zit- en eetgedeelte. De
lichte massief eiken houten vloer geeft de ruimte een frisse uitstraling.
De andere deur in de keuken brengt u naar de extra bijkeuken waar u de wasmachine en droger kwijt kunt.
Daarnaast vindt u achter deze deur het toilet en een extra berging.
Eerste verdieping
Bovenaan de trap komt u uit op een relatief kleine overloop, hierdoor gaat er geen ruimte verloren. De
masterbedroom beschikt over een groot raam en kijkt uit over de tuin. Aangezien de slaapkamer meer bedoeld
is om met uw ogen dicht heerlijk weg te dromen, is het mooi meegenomen dat deze ruimte ongeveer 14 m2 is
en een kingsize bed er met gemak in past.
De andere slaapkamer doet met bijna dezelfde oppervlakte niet onder voor de masterbedroom. De derde
kamer heeft een deur naar het balkon en kan prima fungeren als slaapkamer, maar is ook uitstekend geschikt
als studeer- of werkkamer.
De spiksplinternieuwe badkamer is zeer modern en tijdloos en beschikt over zowel een inloopdouche als een
ligbad en toilet. De perfecte ruimte om even heerlijk tot rust te komen!
Tweede verdieping
De woning beschikt ook nog over een zolder met een eventuele vierde slaapkamer of een studeer- of
hobbykamer of wat u maar wilt … Kortom: een kamer waarmee u alle kanten op kunt. Tevens bevindt zich in de
nok van het huis een ruime berging.
Tuin
De tuin is voorzien van een mooi terras waar u heerlijk buiten kunt zitten, een grasveld waar kinderen kunnen
spelen én bloemen en planten die het plaatje compleet maken. Voor de hobbyisten is er goed nieuws, in de
berging aan de carport bevindt zich dé ideale ruimte om heerlijk te klussen. Ook aan de dierenliefhebbers is
gedacht, achter in de tuin staat een groot kippenhok. Dat wordt elke zondag een vers eitje bij het ontbijt. ;)

3

TE KOOP: Udenhoutseweg 13

4

FOTO'S

TE KOOP: Udenhoutseweg 13

5

FOTO'S

TE KOOP: Udenhoutseweg 13

6

FOTO'S

TE KOOP: Udenhoutseweg 13

7

FOTO'S

TE KOOP: Udenhoutseweg 13

8

FOTO'S

TE KOOP: Udenhoutseweg 13

9

FOTO'S

TE KOOP: Udenhoutseweg 13

10

FOTO'S

TE KOOP: Udenhoutseweg 13

11

FOTO'S

TE KOOP: Udenhoutseweg 13

12

FOTO'S

TE KOOP: Udenhoutseweg 13

13

TEKENINGEN

TE KOOP: Udenhoutseweg 13

14

TEKENINGEN

TE KOOP: Udenhoutseweg 13

15

TEKENINGEN

TE KOOP: Udenhoutseweg 13

16

GOOGLE KAARTEN

KENMERKEN

TE KOOP: Udenhoutseweg 13

Ovedracht
Vraagprijs

€489.000,-

Aanvaarding

In overleg

Eigendomsrechten

Volle eigendom

Bouw
Type object

Eengezinswoning, vrijstaand

Bouwjaar

1974

Type dak

Zadeldak, pannen

Isolatievormen

Deels dubbele beglazing, aanbouw geïsoleerd

Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte

Ca. 640 m² (het perceel is groter maar moet nog
gesplitst worden)

Woonoppervlakte

Ca. 146 m²

Overige inpandige ruimte

Ca. 3 m²

Gebouwgebonden buitenruimte

Ca. 19 m²

Externe bergruimte

Ca. 74 m²

Indeling
Aantal woonlagen

3

Aantal slaapkamers

4

Aantal kamers

5

Locatie
Ligging

In woonwijk

Type hoofdtuin

Achtertuin

Oriëntering

Zuid-West

Grootte

Ca. 280 m²

Heeft een achterom

Ja

Energielabel

Voorlopig energielabel D

Verwarming

HR combiketel (2010)

Warm water

HR combiketel (2010)
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De 10 meest gestelde vragen bij het kopen van een huis.
1. Wanneer ben ik in onderhandeling?
U bent pas in onderhandeling als de verkopende partij reageert op uw bod door een tegenbod te doen. U bent
echter nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal
bespreken.
2. Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt?
Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk nog niet tot een verkoop te leiden. Bovendien kan het zijn dat
de verkoper graag wil weten of er meer belangstelling is. Overigens mag ook met meer dan één gegadigde
tegelijk worden onderhandeld. Een VBO-makelaar moet dit wel duidelijk melden. Vaak zal de verkopende
VBOmakelaar aan belangstellenden vertellen dat een pand, zoals dat heet, ‘onder bod’ is. Als belangstellende
mag u dan wel een bod uitbrengen, maar de makelaar mag dan pas met u in onderhandeling treden als de
onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De VBO-makelaar doet geen mededelingen over de
hoogte van biedingen. Dit zou namelijk overbieden kunnen uitlokken.
3. Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?
Nee. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs moet worden gezien als een uitnodiging tot het doen van
een bod. Ook als u de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus nog beslissen of hij uw bod aanvaardt of niet, of dat
hij zijn makelaar een tegenbod laat doen.
4. Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen?
Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen. Daarnaast kunt u als potentiële koper
echter ook besluiten om tijdens de onderhandelingen uw bod weer te verlagen. Zodra de verkopende partij een
tegenbod doet, vervalt namelijk uw eerder gedane bod.
5. Hoe komt de koop tot stand?
Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken (zoals de prijs, de opleveringsdatum en de
ontbindende voorwaarden), legt de verkopende makelaar de afspraken schriftelijk vast in een koopakte.
Ontbindende voorwaarden zijn hierin een belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet automatisch een
ontbindende voorwaarde. Wilt u bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor de financiering, dan moet u dit
melden bij het uitbrengen van uw bod. Het is dan ook belangrijk dat de partijen het eens zijn over aanvullende
afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopakte wordt opgemaakt.
Zodra beide partijen de koopakte hebben ondertekend en de koper een afschrift van deze akte heeft
ontvangen, treedt voor u als particuliere koper de wettelijke bedenktijd van drie dagen in werking. Binnen deze
tijd kunt u als koper alsnog afzien van de aankoop. Doet u dit niet, 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
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6. Mag een VBO-makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen?
Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk te
bepalen is wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar – in overleg met de verkoper –
besluiten de lopende onderhandelingen af te breken en de biedprocedure te wijzigen om vervolgens te kiezen
voor bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure. Hierbij hebben alle bieders een gelijke kans om het hoogste bod
uit te brengen. Alvorens het systeem te wijzigen, dient de makelaar uiteraard eerst de eventueel gedane
toezeggingen na te komen.
7. Mag een VBO-makelaar een belachelijk hoge prijs vragen voor een woning?
De verkoper bepaalt in overleg met zijn VBO-makelaar waarvoor hij zijn woning verkoopt. De koper kan
onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist.
8. 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 voorwaarden 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 VBO-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
makelaar van de VBO 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 de verkopende VBOmakelaar
beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.
9. Moet een makelaar als eerste met mij in onderhandeling gaan als ik de eerste ben die belt voor een
bezichtiging of als ik als eerste een bod uitbreng?
Nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. Hij heeft wel de plicht u
daarover te informeren. Hebt u serieus belangstelling, vraag de makelaar dan wat uw positie is. Dat kan
teleurstelling voorkomen.
10. Zit de makelaarscourtage in de ‘kosten koper’?
Nee. Onder ‘kosten koper’ vallen de kosten die de overheid koppelt aan de overdracht van een woning. Dat zijn
de overdrachtsbelasting (2%), de notariskosten voor het opmaken van de leveringsakte en de kosten voor het
inschrijven daarvan in de registers. Daarnaast dient de koper rekening te houden met de (notaris)kosten voor
de opmaak en inschrijving van de hypotheekakte. Heeft de verkopende partij een aankoop makelaar
ingeschakeld om de woning te verkopen, dan komen de kosten hiervan voor zijn rekening. De verkopende
makelaar is immers belangenbehartiger van de verkoper en niet van u als koper.
Disclaimer
Deze brochure is met zorg samengesteld. Informatie die is opgenomen in de brochure is afkomstig van de
verkoper, wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor onjuiste of onvolledige informatie. Genoemde
maten en jaartallen zijn slechts indicatief. Deze brochure geeft uiteraard niet alle informatie weer, derhalve kunt
u hieraan geen rechten ontlenen.
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Blijft achter

Gaat mee

Buiten
Tuinaanleg/bestrating/beplanting

X

Buitenverlichting

X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder

X

Tuinhuis/buitenberging

X

Vijver
Broeikas
Vlaggenmast

X

Woning
Alarminstallatie
Schotel/antenne
Brievenbus

X

(Voordeur)bel

X

Rookmelders

X

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie

X

Screens

X

Rolluiken/zonwering buiten

X

Zonwering binnen
Vliegenhorren
Raamdecoratie, te weten
- Gordijnrails (m.u.v. de hal en één
slaapkamer)

X

- Gordijnen

X

- Rolgordijnen

X

- Vitrages

X

- Jaloezieën / lamellen

X

- Overgordijnen

X

Vloerdecoratie, te weten
- Vloerbedekking / linoleum

X

- parketvloer/laminaat

X

Warmwatervoorziening / CV
- CV met toebehoren

X

- Close-in boiler
- Geiser
- Thermostaat
- Mechanische ventilatie/luchtbehandeling
- Airconditioning

X

Ter overname
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Blijft achter

Gaat mee

- Quooker
Open haard, houtkachel
- (Voorzet) open haard
- Kachels
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten
- Keukenmeubel

X

- (Combi)magnetron

X

- Gaskookplaat / keramische plaat / inductie /
fornuis

X

- Oven
- Vaatwasser

X

- Afzuigkap / schouw

X

- Koelkast / vrieskast

X

- Wasmachine

X

- Wasdroger

X

Verlichting, te weten
- Inbouwverlichting / dimmers

X

- Opbouwverlichting

X

(Losse) kasten, legplanken, te weten
- Losse kast(en)

X

- Boeken/legplanken

X

- Werkbank in schuur / garage

X

- Vast bureau
- Spiegelwanden

X

Sanitaire voorzieningen
- Badkameraccessoires
- Wastafel(s)

X
X

- Toiletaccessoires

X

- Veiligheidsschakelaar wasautomaat
- Waterslot wasautomaat
Telefoontoestel /-installatie
- Telefoontoestellen

X

- Telefooninstallatie

X

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten
- Voorzetramen
- Isolatievoorzieningen

X

Ter overname

Neem contact met ons op voor meer informatie


Bart uw makelaar
Burgemeester Brokxlaan 12
5041 SB Tilburg





013-5909612
info@bartuwmakelaar.nl
bartuwmakelaar.nl

