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Elisabethpark Hoeven

woont u 

binnenkort 

op nummer

6



Overdracht

Vraagprijs € 725.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, bungalow, vrijstaande woning, semibungalow

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1987

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dakisolatie


Dubbel glas


Muurisolatie


Spouwmuren


Vloerisolatie

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 700 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 155 m²

Inhoud 541 m³

Oppervlakte externe bergruimte 28 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 

buitenruimte

3 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

Aantal balkons 1

 

KENMERKEN



Locatie

Ligging In bosrijke omgeving


In woonwijk


Nabij school


Nabij snelweg

 

Tuin

Type Voortuin

Staat Goed onderhouden

Tuin 2 - Type Achtertuin

Tuin 2 - Hoofdtuin Ja

Tuin 2 - Staat Prachtig aangelegd

 

Energieverbruik

Energielabel C

 

CV ketel

CV ketel Atag

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2012

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 2

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming


Open haard

Parkeergelegenheid Vrijstaande stenen garage

Heeft een balkon Ja

Heeft een open haard Ja

Tuin aanwezig Ja

KENMERKEN



Heeft een garage Ja

Heeft een schuifpui Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

Eigendom Eigen grond

Eigendom Eigen grond

Eigendom Eigen grond

KENMERKEN



OMSCHRIJVING
Rustig en ruimtelijk wonen dat doe je bij dit pareltje aan Op de overloop vind je een stookruimte met opstelling 
het Elisabethpark in Hoeven. Omgeven door groen CV en een handige bergkast.

staat deze goed onderhouden, vrijstaande semi- 

bungalow. Een woning met onder meer 3 slaapkamers, Daarnaast telt deze verdieping twee grote slaapkamers 
een vrijstaande garage en een heerlijke riante tuin om in waarvan één kamer met balkon. 

te vertoeven.
 Heb jij nou behoefte aan nog meer kamers? 



 Dan biedt deze verdieping je de ruimte om die extra 
Je woont hier in een rustige straat, te midden van een kamer eenvoudig te realiseren. 

bosrijke omgeving. Het centrum van Hoeven is dichtbij, 

net als het openbaar vervoer, sportclubs en een De keurig nette badkamer heeft een douche, ligbad, 
basisschool. De nabijgelegen snelweg zorgt bovendien tweede toilet en twee wastafels.  

voor een goede bereikbaarheid per auto. 
 




 
TUIN

Wil jij vrijstaand wonen op een uitstekende locatie in het De woning is gelegen op een riant perceel van maar 
gezellige groenrijke Hoeven? Dan kan het niet anders liefst 700 m². 

dan dat deze prachtige woning jouw interesse heeft  

gewekt. We heten je van harte welkom aan In de volwassen groenrijke tuin tref je een terras, gazon, 
Elisabethpark 6 in Hoeven. 
 bomen en diverse plantenborders. 




 Een heerlijke plek om je met groene vingers uit te leven, 

INDELING
 dan wel je terug te trekken en gewoonweg te genieten 
Zodra je de woning nadert ervaar je het gevoel van rust van al het moois om je heen. 

en ruimte. Wat een heerlijke plek om thuis te komen.
 

Parkeer je auto op de riante oprit voor de garage en Ook de grote vrijstaande garage bevindt zich hier.

treedt via de voordeur binnen in de ruime entree met 


trapopgang met vide en toiletruimte. 
 
BIJZONDERHEDEN



 Ten aanzien van de juistheid van deze informatie kan 
Vanuit de hal heb je toegang tot een werkkamer (tevens door TOFFwonen en verkoper geen aansprakelijkheid 
te gebruiken als slaapkamer) en een riante living met worden aanvaard. Aan de vermelde informatie en 
openslaande schuifpui naar de tuin .
 plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend. 



 

De grote raampartijen in de woonkamer zorgen voor Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

veel en aangename lichtinval. Rondom de open haard De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige 
is voldoende plek voor een ruime gezellige zithoek. manier van meten toe te passen voor het geven van 
Maar ook een grote eettafel voor het hele gezin past een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De 
met gemak in deze ruimte. 
 Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet 


 volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
De living staat in directe verbinding met de moderne afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de 
open keuken aan de achterzijde van de woning. 
 meting. Uitgangspunt blijft altijd; “wat u ziet is wat u 
Deze keuken is luxe ingericht en voorziet jou in alle koopt” en de objectinformatie is van lagere prioriteit.

gemakken door de aanwezige keukenapparatuur. 
 

Welk gerecht zie jij jezelf hier al bereiden?
 



 

Aansluitend aan de keuken tref je een praktische 

bijkeuken met aansluitingen voor het witgoed. 
 



 


EERSTE VERDIEPING
 

Via de trap bereiken we de overloop van de eerste 

verdieping. De lichtinval via de dakkapel alsook de 

aanwezige vide geven je hier een extra ruimtelijk 

gevoel.
 



 


 






































Plattegrond



Plattegrond



Locatie op de kaart
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