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OMSchrijving
NIEUWE BOSSCHEWEG 12 TILBURG




Deze sfeervolle jaren dertig woning ligt in de populaire 
Tilburgse wijk Oud-Zuid Tivoli. Deze wijk is niet alleen 
populair vanwege de typische karakteristiekvolle jaren 
dertig woningen maar ook vanwege de TOP ligging! De 
wijk ligt namelijk op loopafstand van de binnenstad. 
Maar ook de populaire Spoorzone, achter het Centraal 
Station, ligt op loopafstand. Hier bevinden zich de nu al 
"wereldberoemde" LocHal en vele leuke restaurantjes 
zoals, De Houtloods, De Wagon en Raw.  Op de fiets ben 
je ook zo in de nabijgelegen Piushaven. Wanneer je het 
Wilhelminakanaal oversteekt, loop je direct in 
natuurgebied Moerenburg waar je uren heerlijk kunt 
wandelen! Voor ieder wat wils dus.....! En voor het 
sporten ligt de omnivereniging Were Di met onder 
andere hockey, beachvolleybal en tennis vlakbij. Voor 
kinderen liggen er meerdere lagere en middelbare 
scholen in de buurt. En wil je de stad uit...geen 
probleem, via de "Ringbaan-Oost"  zijn de diverse 
uitvalswegen naar de snelweg richting Breda, Eindhoven 
en Waalwijk en de omliggende dorpen gemakkelijk te 
bereiken !  Kortom een TOP plek. 




BEGANE GROND:




Entree: De entree van deze woning is verdeeld in twee 
gedeeltes. Allereerst kom je binnen via de authentieke 
vestibule waar zich de garderobe bevindt en als je door 
de tussendeur loopt kom je in het tweede gedeelte waar 
zich het toilet en de trap naar de eerste verdieping 
bevinden. Je vindt hier tevens de toegang tot de 
woonkamer, de keuken en de kelder. Glas in lood ramen 
en een schitterende terrazzovloer dompelen je meteen al 
onder in de authentieke sfeer van deze woning.











Woonkamer: De sfeervolle erker met glas in lood ramen 
aan de voorzijde van de woning geeft de living een nog 
riantere uitstraling. De wanden en plafonds zijn strak 
afgewerkt en vormen een mooi contrast met de warme 
houten parketvloer. Via de en suite deuren kom je in het 
tweede gedeelte van de woonkamer. Deze is nu 
ingericht als eetkamer. Beide gedeeltes beschikken over 
2 inbouwkasten voorzien van authentieke paneeldeuren.




Keuken: De woning is aan de achterzijde over de 
volledige breedte uitgebouwd (2018). Hierdoor is er een 
royale leefkeuken ontstaan. De keuken is van alle 
gemakken voorzien en beschikt over een vaatwasser, 
een Quooker, een afzuigkap in de schouw, een combi 
magnetron en een koelkast. Maar de echte blikvanger is 
het grote RVS gasfornuis met extra brede oven onder de 
schouw. Terwijl je hier de lekkerste gerechten bereidt, 
genieten je vrienden en familie aan de bar van het eiland 
alvast van een drankje. De openslaande deuren, met 
glas in lood ramen aan de achterzijde, zorgen voor 
lekker veel lichtinval en een heerlijk contact met de 
achtertuin.




Via de statige trap bereik je de eerste verdieping. Zowel 
aan de voorzijde als aan de achterzijde vind je een royale 
slaapkamer. Beide kamers beschikken over een 
inbouwkast en een balkon. Aan de voorzijde van de 
woning bevindt zich nog een derde slaapkamer. Deze 
zou je ook in kunnen richten als kantoorruimte, ideaal als 
thuiswerkplek. Via de overloop heb je ook toegang tot de 
badkamer, het aparte toilet en de bergkast. De royale 
badkamer is strak vorm gegeven en beschikt over twee 
wastafels mooi samengevoegd in een wastafelmeubel, 
een ruime douche en een heerlijk vrijstaand ligbad. 
Hierin kom je helemaal tot rust na een drukke dag. Via 



de badkamer heb je toegang tot het plat dak van de 
berging van deze woning.




Op de tweede verdieping van deze woning, die je bereikt 
via een vaste trap, merk je pas echt hoe groot deze 
woning is. Op deze verdieping bevinden zich namelijk 
nog 2 ruime slaapkamers, een royale overloop en een 
badkamer. Volop ruimte dus en dat is wat dit huis nu 
juist zo bijzonder maakt. Beide slaapkamers zijn netjes 
afgewerkt en voorzien van een vaste kast. De grootste 
slaapkamer oogt door de brede lichtkoepel nog royaler. 
De badkamer is volledig betegeld en beschikt over een 
douche en een wastafel. Je vindt er ook de aansluitingen 
voor de wasmachine en de droger. 




De woning beschikt ook nog over een kleine bergzolder 
voor de welbekende koffers en kerstspulletjes. Deze is 
bereikbaar via een luik op de slaapkamer aan de 
voorzijde van de tweede verdieping en loopt tot de muur 
van de kamer (dus niet boven de overloop).




De heerlijke groene stadstuin is onderhoudsvriendelijk 
aangelegd en ligt op het zuiden. Hier kun je dus heerlijk 
genieten van de zon. En tijdens een regenbuitje kun je 
onder de overkapping gewoon van je tuin blijven 
genieten. De tuin kun je bereiken via de openslaande 
tuindeuren vanuit de leefkeuken. Achter de woning 
bevindt zich een ruime berging ideaal voor het opbergen 
van al je tuinspullen en het parkeren van de fietsen.




Als je deze statige woning binnenloopt, is het liefde op 
het eerste gezicht! Maak snel een afspraak voor een 
bezichtiging. Deze woning  wil je echt niet mislopen!






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


- Bouwjaar 1929;

- Perceeloppervlak 221 m2;

- Woonoppervlak 207 m2;

- Inhoud  796 m3;

- NEN 2580 meetrapport*;

- Karakteristieke jaren 30 elementen;

- Vijf slaapkamers;

- Twee badkamers;

- Ruime kelder met extra berging;

- Tuin op het zuiden;

- Op loopafstand van het centrum van de stad en 

   het  Centraal Station;

- Winkels, scholen en de diverse uitvalswegen 

   op korte afstand gelegen.




Momenteel heeft de woning energielabel E. 

 

Om de woning te verduurzamen om op label D uit te 
komen dient het volgende te worden uitgevoerd:

• Plaatsen 8 zonnepanelen op het zuiden (achterzijde 
platte dak);

(kostenraming +/- €6.100,- incl. installatie)

 

Om de woning te verduurzamen om op Label C uit te 
komen dient het volgende te worden uitgevoerd:

• Plaatsen 12 zonnepanelen op het zuiden (achterzijde 
platte dak);

(kostenraming +/- €7.300,- incl. installatie)

• Hellend dak isoleren (van de zolder zowel aan de voor 
als achterzijde) van binnenuit met +/- 100mm isoleren 
(Rc 2,44)

(kostenraming +/- €5.900,- (incl. vervangen plafond 
afwerking schuine zijde)

• Houten vloer-constructie isoleren aan de onderzijde 
(tussen de balken) i.c.m. aanbrengen bodemisolatie (Rc 
2,37)

(kostenraming +/- €4.500,-)




kenmerken
Woonoppervlakte 206.60m²
Perceeloppervlakte 221m²
Inhoud 795.77m³
Bouwjaar 1931
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kadastrale kaart



locatie op de kaart
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Neem dan contact op met ons kantoor.


