
TE KOOP

Kerkstraat 23 a, Hedikhuizen
Vraagprijs € 639.000 K.K.
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> Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 639.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1968

Isolatievormen Dakisolatie

Gedeeltelijk dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 2.091 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 131 m²

Inhoud 472 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

21,7 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 5 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

In bosrijke omgeving

Platteland

Vrij uitzicht



> Kenmerken

 

Tuin

Type Tuin rondom

Staat Goed onderhouden

 

Energieverbruik

Energielabel D

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Heeft kabel-tv Ja

Tuin aanwezig Ja



“Kom binnenkijken!”
















Op een perceel van 2.091 m², in een landelijke woonomgeving, is dit keurig 
onderhouden vrijstaand woonhuis gelegen. De woning is gesitueerd op een 
fraaie landelijke locatie in Hedikhuizen, een locatie met volop rust en 
ruimte rondom uw woning en een wijds uitzicht over de weilanden en 
landerijen. De woning is voorzien van een schuur en garage en beschikt 
maar liefst over 5 slaapkamers.











Locatie; 

 ’s-Hertogenbosch ligt op een kwartiertje met de auto, Breda en Tilburg 
beide een halfuur en zowel Utrecht en Rotterdam zijn een klein uur rijden. 

De dichtstbijzijnde voorzieningen op het gebied van onderwijs, winkels en 
sport zijn in Heusden, Oudheusden, Haarsteeg, Vlijmen en Drunen.




















































Indeling




Begane grond:

De woning betreedt u via een ruime entree/hal. Hier bevindt zich de 
trapopgang naar de eerste verdieping, de garderobe en de meterkast. 
Vanuit hier heeft u toegang tot de ruime en lichte keuken.

De keuken is geplaatst in 2 rechte opstellingen en is voorzien van 
diverse inbouwapparatuur met onder andere een keramische 
kookplaat, een afzuigkap, oven, vaatwasser en een koel/vrieskast. 

Vanuit de keuken is de woonkamer te bereiken, lichtinval wordt 
verkregen door middel van de grote raampartijen met een werkelijk 
prachtig vrij uitzicht heeft over de landerijen.

De achterhal is vanuit de keuken te bereiken en in de achterhal heeft 
u toegang tot de badkamer met douche en wastafel en een apart 
toilet. 




Eerste verdieping: 

Via de overloop op de eerste verdieping heeft u toegang tot vier 
slaapkamers. De masterslaapkamer, gelegen aan de voorzijde, is 
circa 12,7 m². De tweede slaapkamer (ca 10 m²) is gelegen aan de 
achterzijde en beschikt over een vaste inbouwkast evenals 
slaapkamer 3 (ca 9,6 m²) en slaapkamer 4 (ca 7,8 m²).










































Tweede verdieping

De tweede verdieping is via een vaste trap te bereiken. Op deze 
verdieping is de 5e slaapkamer te vinden.




Tuin

Het perceel is gelegen rondom de gehele woning wat enorm veel rust 
en privacy met zich meebrengt. De voortuin is verzorgd aangelegd 
met planten en gazon en een groenblijvend haagje. Aan de zijkant 
van de woning is een ruime oprit gelegen met een vrijstaande stenen 
garage. Achter het huis ligt een verhard terras.

 














> Kenmerken
Woonoppervlakte



 131 m²




Perceeloppervlakte


 2091 m²




Inhoud


 471.94 m³




Energielabel


 D

> BIJZONDERHEDEN







 -  Fantastisch gelegen

 - Vrijstaande gezinswoning

 - Wijds uitzicht

 - Riante schuur/garage

 - 5  slaapkamers

 - Goed onderhouden woning

 - Veel tuin, zowel achter, als om het huis

 - Gelegen in een landelijke omgeving en toch niet achteraf!















Hedikhuizen, in de volksmond Hékèse genaamd, is een van de kleinste 
kernen in de gemeente Heusden in de Nederlandse provincie Noord-
Brabant en heeft ongeveer 280 inwoners. De bebouwing is gegroepeerd 
langs de Hoge Maasdijk, die ooit het omliggende land tegen het water van 
de Hedikhuizense Maas moest beschermen.

Hedikhuizen is vooral bekend om zijn Fort Hedikhuizen, een 
verdedigingswerk uit de tijd van de Hollandse Waterlinie.

Ook vindt u hier een knooppunt van fietsroutes. U kunt hiervandaan fietsen 
of wandelen naar de vestingstad Heusden, 's-Hertogenbosch en de 
Haarsteegse Wiel.





































> Plattegrond Ontdek de woning aan de Kerkstraat 23a



> Plattegrond Ontdek de eerste verdieping



> Plattegrond Ontdek de zolderverdieping



> Plattegrond Ontdek de garage / schuur



> Kadaster Ontdek het perceel...

van Kerkstraat 23 a te Hedikhuizen



“Woont u 

binnenkort op 

deze locatie?”

Hedikhuizen is vooral bekend om zijn Fort 
Hedikhuizen, een verdedigingswerk uit de tijd van 
de Hollandse Waterlinie.

Ook vindt u hier een knooppunt van fietsroutes. 
Deze hoeve met hooimijt vormt hier een markant 
herkenningspunt. U kunt hiervandaan fietsen of 
wandelen naar de vestingstad Heusden,

 's-Hertogenbosch en de Haarsteegse Wiel.









INTERESSE
in deze woning?

Neem gerust contact met ons op!
We helpen je graag verder.

(0485) 33 65 49

maashuysbv.nl

info@maashuysbv.nl

Maashuys Vastgoed en 
Advies

Dorpsstraat 18

5441 AC  Oeffelt


