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Wezemaal Hoeven

woont u 

binnenkort 

op nummer

9



Overdracht

Vraagprijs € 650.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1979

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Dakisolatie


Dubbel glas


Muurisolatie


Vloerisolatie

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 456 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 171 m²

Inhoud 622 m³

Oppervlakte externe bergruimte 18 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 

buitenruimte

45 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 6 (waarvan 5 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

Aantal balkons 1

 

Locatie

KENMERKEN



Ligging In bosrijke omgeving


In woonwijk


Nabij openbaar vervoer


Nabij school


Nabij snelweg

 

Tuin

Type Achtertuin

Hoofdtuin Ja

Heeft een achterom Ja

Staat Prachtig aangelegd

Tuin 2 - Type Voortuin

Tuin 2 - Staat Goed onderhouden

 

Energieverbruik

Energielabel C

 

CV ketel

CV ketel Remeha

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2017

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 3

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming


Vloerverwarming (gedeeltelijk)

Parkeergelegenheid Carport


Vrijstaande stenen garage

Heeft airco Ja

Heeft een balkon Ja

KENMERKEN



Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Heeft rolluiken Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft een schuifpui Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

KENMERKEN



OMSCHRIJVING
Welkom thuis in de prachtige vrijstaande woning aan Vanuit de woonkamer loop je zo de luxe moderne open 
Wezemaal 9 in Hoeven. Want dat is het overall gevoel keuken in. De kleurstelling sluit naadloos aan op de 
dat bij ons overheerst bij het ervaren van deze woning.
 living en vormt daarmee één geheel. 

Wat een heerlijke plek om thuis te komen. 
 De keuken is voorzien van lange kasten met 
Een ruime moderne woning met zoveel plussen: 
 inbouwapparatuur en een spoelgedeelte aan de wand 
5 slaapkamers, een dubbele oprit, een grote carport, en een prachtig kookeiland met zitgedeelte in het 
vrijstaande garage en een zonnige tuin met midden. 

overkapping. Als dat geen woondroom is die uitkomt....
 



 Je beschikt hier over alle denkbare apparatuur zoals 
Mocht de woning je niet voldoende ontspanning een inbouwkoelkast, combi-stoomoven, een 
bieden, dan vind je die waarschijnlijk wel in de directe combimagnetron, een vaatwasser en een 
omgeving. De bosrijke omgeving van Hoeven nodigt uit inductiekookplaat met prismafilter. Een heerlijke plek 
voor zowel een ontspannen wandeling als een actieve om te kokkerellen en de dag door te nemen. 

mountainbiketocht. Ook bij de diverse sportclubs in de 

buurt vind je voldoende vertier. Hoeven is bij uitstek Vanuit de keuken kom je in de praktische bijkeuken met 
een dorp met een rijk verenigingsleven. 
 toegangsdeur naar de tuin. 



 

Voor een dagje gezellig shoppen zit je binnen 20 
EERSTE VERDIEPING

minuten in de binnenstad van Breda. Binnen dezelfde Middels de trap komen we op de eerste verdieping die 
tijd bereik je ook de andere grotere dorpen en steden is afgewerkt met een moderne laminaatvloer. Vanuit de 
als Etten-Leur, Roosendaal of Bergen op Zoom. Maar ruime overloop heb je toegang tot drie volwaardige 
eigenlijk hoef je het dorp niet uit, want in Hoeven zelf slaapkamers waar je uitgerust zult ontwaken. 

vind je een divers winkelaanbod in de gezellige 
 

Sint Janstraat. 
 De master bedroom roept met de gecreëerde 


 kastenwand een absoluut WOW-gevoel bij ons op. 

Aan de Wezemaal woon je gunstig gelegen ten Ook hier tref je een hoog afwerkingsniveau met strakke 
opzichte van de basisschool, de sportverenigingen, 
 wanden en plafond met inbouwspots. Je hebt hier zelfs 
de winkelstraat, het openbaar vervoer en de toerit naar beschikking over een eigen balkon. 

de snelweg. 
 Ruzie hoeven eventuele kinderen niet te maken bij het 


 verdelen van de kamers, want ook de andere twee 
Ben jij net als wij enthousiast over deze woning, bekijk kamers op deze verdieping zijn ruim van opzet en 
dan snel de rest van de presentatie. Maar veel liever keurig afgewerkt.

zien wij jou binnenkort persoonlijk in deze TOFFe 

woning om je rond te leiden. Pak die kans en maak een De verzorgde badkamer is volledig betegeld en 
afspraak via ons kantoor. We heten je van harte welkom beschikt over een complete inrichting met douche, 
aan Wezemaal 9 in Hoeven.
 ligbad, wastafelmeubel en tweede toilet. 



 


INDELING
 
TWEEDE VERDIEPING


Betreed de woning via de voordeur en kom binnen in De tweede verdieping betreft hier een volwaardige 
de ruime hal. Hier tref je de trapopgang, de meterkast, woonverdieping. Naast volop bergruimte tref je hier nog 
het toilet en een riante garderobe. 
 eens twee slaapkamers aan. 



 

Loop door naar de lichte en comfortabele living. 
 
TUIN

De vloer is afgewerkt met een prachtige visgraat Via de schuifpui danwel de achterdeur in de bijkeuken 
plavuizenvloer nauwelijks van eiken te onderscheiden. 
 loop je de fraai aangelegde en zonnige achtertuin in. 

In combinatie met de strakke witte wanden en zwarte Je geniet hier van een combinatie van mooie borders, 
details in o.a. de raambekleding, radiatoren en de strakke bestrating en gazon.  

kunststof schuifpui straalt deze woonkamer een en al 

sfeer en luxe uit. Er is ruimte genoeg voor een knusse Aan de woning bevindt zich een riante overkapping 
zithoek en een grote eettafel. Dankzij de verschillende waardoor je op een wat frissere dag of wat later op de 
ramen en grote schuifpui komt er een aangename avond nog prima kunt genieten van het buitenleven.

hoeveelheid daglicht deze ruimte binnen.
 




Naast de woning bevindt zich een grote afgesloten 
carport. Handig als jij je eigen camper, caravan, 
aanhanger of boot aan huis wilt stallen. 

Aan de andere zijde van de woning tref je een 
vrijstaande royale garage met zolder en schuur.





BIJZONDERHEDEN

Ten aanzien van de juistheid van deze informatie kan 
door TOFFwonen en verkoper geen aansprakelijkheid 
worden aanvaard. Aan de vermelde informatie en 
plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend. 




Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige 
manier van meten toe te passen voor het geven van 
een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De 
Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet 
volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de 
meting. Uitgangspunt blijft altijd; “wat u ziet is wat u 
koopt” en de objectinformatie is van lagere prioriteit.













































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart





TOFFwonen

0165 -  32 67 27

www.toffwonen.nl



Klinkstraat 6H

4731DM Oudenbosch


