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OMSchrijving
DIEZE 69 TILBURG




Deze zeer lichte zonnige woning is gelegen aan een 
rustige straat in De Blaak. De kindervriendelijke wijk 
kenmerkt zich door het vele groen en waterpartijen. De 
bewoners in deze ruim opgezette wijk hebben onderling 
volop contact met elkaar. De woning ligt aan de rand van 
de wijk en dus op korte afstand van het centrum van 
Tilburg. Met de auto of de fiets ben je er binnen een paar 
minuten. In de wijk zelf vind je, bijna om de hoek, een 
van de beste restaurants van Tilburg; Hofstede de Blaak. 
Je vindt er een grote speeltuin, bushalte en je loopt zo 
de bossen in. Via de statige Baroniebaan zit je zo op de 
uitvalswegen richting Den Bosch, Eindhoven en Breda.




BEGANE GROND:




Entree:

Je komt binnen in de hal, waar je de toilet en een 
bergkast vindt. De gehele begane grond is voorzien van 
een tegelvloer. De toilet is uitgerust met een hangend 
closet en een fontein. De kast is ideaal voor bijvoorbeeld 
de stofzuiger.




Woonkamer:

Je komt via de hal binnen in de ruime lichte woonkamer. 
Voorin heb je ruimte voor een eethoek. De grote 
raampartij zorgt voor lekker veel licht in de woning. 
Achterin heb je een lekker ruime hoek voor de living. 
Waar je na een dag hard werken heerlijk kunt 
ontspannen. Er zit een open haard, die momenteel niet in 
gebruik is maar wat wel mogelijk is. De raam partij aan 
de achterkant is ook lekker groot zodat je ook aan deze 
kant veel lichtinval hebt.













Keuken:

In het midden van de woonkamer vind je de half open 
keuken. De landelijke keuken is werkelijk van alle 
gemakken voorzien. Hij is uitgerust met een inductie 
kookplaat, RVS afzuigkap, oven, vaatwasser, ruime 
koelkast en als kers op de taart een quooker. Waarmee 
je in een handomdraai een heerlijk kopje thee voor jezelf 
zet. 




EERSTE VERDIEPING:




Middels de wenteltrap kom je op de eerste verdieping 
van de woning. Hier vind je 3 slaapkamers, een berging 
en de badkamer. De gehele verdieping op de badkamer 
na is voorzien van een visgraat laminaat vloer. De 
slaapkamer aan voorzijde is de 'master bedroom'. Aan 
een kant vind je een grote inbouwkast, waardoor er meer 
dan genoeg ruimte is voor een tweepersoonsbed. Aan 
de achterzijde van de woning bevinden zich nog twee 
slaapkamers, beide van een goed formaat. De badkamer 
is strak afgewerkt met grijze en witte tegels. Verder vind 
je er een grote inloopdocuhe, een wastafel met meubel 
en een hangend closet. De overloop geeft nog toegang 
tot een berging, waar de CV-ketel hangt en de 
wasmachine aansluiting zit. 




TUIN:




Via openslaande tuindeuren kun je terecht in de tuin. 
Welke is gelegen op het noorden. De tuin is voor de helft 
voorzien van een terras en voor de helft van een gazon. 
Achterin heb je nog een kleine border in de hoek voor 
het nodige groen. Ook vind je hier een garage welke 13,5 
m2 groot is. Ideaal voor het opbergen van allerlei spullen 
of het uitvoeren van een hobby.




- Bouwjaar 1979;

- Perceeloppervlak  157 m2;

- Woonoppervlak  89,9 m2;

- Inhoud  ca 101,6 m3;

- NEN 2580 meetrapport*;

- In rustige woonwijk gelegen;

- Ruim voldoende parkeergelegenheid in de straat;

- Winkels, scholen en de diverse uitvalswegen 

   op korte afstand gelegen.




Wil je deze bijzondere woning met 

zijn vele mogelijkheden bezichtigen?  




Dat begrijpen wij heel goed! 

Bel of mail ons dan voor een afspraak: 




Tel:      013 - 30 33 195 

Mail:    info@viapaulmakelaardij.nl




Via Wie? 

Via Paul Makelaardij natuurlijk! 

Via Wie anders?

































* De NEN 2580 meetnorm is een eenduidige meetnorm, 
waarbij met bepaalde richtlijnen rekening gehouden 
wordt. Zo wordt o.a. een zolder zonder vaste trap of met 
een lichtoppervlakte (bv dakraam) kleiner dan 0,5 m² niet 
tot de woonoppervlakte gerekend. Hierdoor kan de 
woonoppervlakte soms kleiner lijken dan de 
daadwerkelijke vloeroppervlakte en kleiner lijken dan bij 
vergelijkbare woningen waar de makelaar de meetnorm 
niet toe heeft gepast. Ondanks het feit dat de meetnorm 
verplicht is, hanteren niet alle makelaars consequent de 
norm. Via Paul Makelaardij laat haar woningen inmeten 
door een erkend bedrijf. Het meetrapport van deze 
woning is dan ook, indien gewenst, ter inzage.




Aan de tekst in deze brochure kunnen geen rechten 
worden ontleend.



kenmerken
Woonoppervlakte 89.90m²
Perceeloppervlakte 157m²
Inhoud 315.98m³
Bouwjaar 1979
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kadastrale kaart



locatie op de kaart



Kempenaarplaats 8

5017 DX Tilburg




013-30 33 195

info@viapaulmakelaardij.nl

www.viapaulmakelaardij.nl

interesse?
Neem dan contact op met ons kantoor.


