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Overdracht

Vraagprijs € 625.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, bungalow, vrijstaande woning, semibungalow

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1963

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 4.430 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 166 m²

Inhoud 645 m³

Oppervlakte externe bergruimte 108 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg


Buiten bebouwde kom


Nabij school


Open ligging


Platteland


Vrij uitzicht

 

Tuin

KENMERKEN



Type Tuin rondom

Hoofdtuin Ja

Staat Normaal

 

Energieverbruik

Energielabel D

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2020

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 2

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming


Houtkachel

Parkeergelegenheid Vrijstaande stenen garage

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Heeft rolluiken Ja

Heeft schuur/berging Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

Eigendom Eigen grond

KENMERKEN



OMSCHRIJVING
Wil jij ruimtelijk en landelijk wonen? Zoek jij al langer Vanuit de keuken kom je in een tussenhal welke 
naar een een mooie plek met veel grond, een grote toegang verleent tot een tweede serre, het toilet en de 
schuur en wellicht een goede locatie om jouw paarden volledig betegelde badkamer voorzien van ligbad, 
te laten grazen of een andere hobby uit te oefenen? douche en wastafelmeubel.

Misschien komen jouw dromen in deze vrijstaande 

woning uit aan de Torendreef in Hoeven. 
 
EERSTE VERDIEPING



 Via een open trap in de woonkamer kom je op de ruime 
Het gezellige leefhuis is door de voormalige bewoner overloop van de eerste verdieping. 

met zorg en toewijding eigenhandig gebouwd. 
 Deze verdieping telt twee volwaardige slaapkamers. 

Je beleeft het ultieme buitengevoel op dit veelzijdig 

kavel. Want wat deze woning vooral aantrekkelijk maakt 
TUIN

is de ruim 4000 m² eigen grond. 
 Rondom de woning ligt een zee aan buitenruimte. 



 Een heerlijke plek om 's ochtends rustig wakker te 
Genietend van het buitenleven, woon je hier nog altijd worden onder het genot van een bakje koffie en 

heel centraal, nabij de dorpskernen van zowel 's avonds de dag af te sluiten met een gezellige 
Oudenbosch als Hoeven. Daarmee bevinden zich ook barbecue met vrienden of familie.

alle dagelijkse noodzakelijke voorzieningen als scholen, 

winkels, het openbaar vervoer en sportverenigingen De woning beschikt over een fijne diepe tuin, 
binnen handbereik. 
 momenteel grotendeels beschut tussen grote bomen. 

Vanuit de woning fiets of wandel je zo de Hoevense Wellicht zie jij hier de perfecte mogelijkheid om je eigen 
polder in en zelfs de snelweg rijd jij binnen 7 minuten groentetuin te creëren of zie jij hier potentie voor het 
aan. 
 houden van je eigen paarden aan huis. 



 De ruimte is er, de inrichting is volledig aan jou. Creëer 
Zie jij jezelf hier al helemaal wonen? Kom dan snel dit hier naar hartenwens je eigen ultieme buitengevoel.

unieke plekje met eigen ogen bewonderen.
 

We heten je van harte welkom aan de Torendreef 9A in Naast een vrijstaande garage beschikt deze woning ook 
Hoeven. 
 nog eens over een grote schuur. Ben jij als handige 



 klusser al een tijd op zoek naar je eigen klusruimte? 


INDELING
 Of heb je altijd opslagruimte te kort, dan komt deze 
Kom binnen in de hal die toegang biedt tot de schuur jou vast als geroepen.

woonkamer, keuken en slaapkamer.
 



 
BIJZONDERHEDEN

De slaapkamer op de beneden verdieping is licht en ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

ruim en beschikt over een tweetal inbouwkasten. 
 Op de woning rust een voorlopig energielabel. 



 Op het moment van publiceren is een definitief 
De karakteristieke woonkamer heeft een prettig formaat energielabel in aanvraag.

en een fijne lichtinval. De grote raampartijen geven je 

een prachtig groen uitzicht naar buiten. 
 Ten aanzien van de juistheid van deze informatie kan 


 door TOFFwonen en verkoper geen aansprakelijkheid 
Tijdens de koude wintermaanden zorgt de kachel voor worden aanvaard. Aan de vermelde informatie en 
sfeer en gezelligheid. Zo ook de aangebouwde serre die plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend. 

als verlengstuk van de woonkamer via openslaande 

deuren bereikbaar is. Een tweede set openslaande Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

tuindeuren geeft je toegang tot de tuin en maakt dat je De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige 
eenvoudig buiten en binnen met elkaar verbindt. 
 manier van meten toe te passen voor het geven van 


 een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De 
De gesloten woonkeuken biedt jou alle ruimte om Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet 
gezellig te koken en te tafelen. De moderne volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
hoekkeuken beschikt over diverse inbouwapparatuur 
 afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de 
en een groot werkblad. In de handige inbouwkasten meting. Uitgangspunt blijft altijd; “wat u ziet is wat u 
berg jij je spullen en voorraad gemakkelijk op. 
 koopt” en de objectinformatie is van lagere prioriteit.



 












































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart
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