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Johannapark Hoeven

woont u 

binnenkort 

op nummer

38



Overdracht

Vraagprijs € 315.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1979

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dakisolatie


Muurisolatie


Spouwmuren

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 139 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 90 m²

Inhoud 394 m³

Oppervlakte overige inpandige 

ruimten

20 m²

Oppervlakte externe bergruimte 5 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 

buitenruimte

6 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

Aantal balkons 1

 

KENMERKEN



Locatie

Ligging Aan rustige weg


In bosrijke omgeving


In woonwijk


Nabij openbaar vervoer


Nabij school


Nabij snelweg

 

Tuin

Type Achtertuin

Hoofdtuin Ja

Oriëntering Zuid-west

Heeft een achterom Ja

Staat Goed onderhouden

Tuin 2 - Type Voortuin

Tuin 2 - Staat Normaal

 

Energieverbruik

Energielabel C

 

CV ketel

CV ketel Remeha Tzerra Ace 39c CW5

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2020

Eigendom Huur

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming


Vloerverwarming (gedeeltelijk)

Heeft een balkon Ja

Tuin aanwezig Ja

KENMERKEN



Heeft schuur/berging Ja

Heeft een dakraam Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

KENMERKEN



OMSCHRIJVING
Zit jij als starter of dat leuke gezin al een tijdje te 
EERSTE VERDIEPING

wachten op die TOFFe woning waarin jouw Via de trap in de woonkamer bereiken we de overloop 
woonavontuur kan starten? 
 van de eerste verdieping. Je beschikt hier over drie 
Misschien komen jouw dromen wel uit in deze keurige keurig afgewerkte slaapkamers, variërend in formaat. 

gezinswoning met drie slaapkamers en een zonnige tuin De royale master bedroom bevindt zich aan de 
aan het Johannapark in Hoeven. 
 achterzijde van de woning. Deze kamer beschikt over 


 een grote vaste kast en zelfs een eigen balkon.

De woning is centraal gelegen in een kindvriendelijke 

buurt met veel voorzieningen om je heen. 
 De moderne luxe badkamer is voorzien van een 
Zo woon je hier op fietsafstand van het centrum met douche, een wastafelmeubel en een tweede toilet. 

een divers winkelaanbod, horeca en grote supermarkt. 

Zowel de basisschool als de verschillende sportclubs in 
TWEEDE VERDIEPING

het dorp zijn snel en makkelijk bereikbaar, net als de De ruime bergzolder is bereikbaar via een vlizotrap. 
toerit naar de snelweg. 
 Ook de opstelling CV bevindt zich hier. 



 

Na een drukke dag nog even wat ontspannen in de Je hebt hier de mogelijkheid tot het realiseren van een 
natuur is hier geen probleem. Het nabijgelegen vaste trap, waardoor je die ruime tweede verdieping 
Pagnevaartbos leent zich prima voor een wandeling of volledig bij je woning betrekt.

rondje hardlopen. Maar ook de Rucphense heide en 

Natuurpoort Visdonk in Roosendaal zijn zeker een 
TUIN

bezoekje waard. 
 De onderhoudsvrije tuin is gelegen op het zonnige 


 zuidwesten.

Kan 2023 straks niet mooier beginnen dan met de 

sleutel van deze TOFFe gezinswoning? 
 De tuin is volledig omsloten en beschikt over een 
Maak dan snel een afspraak via ons kantoor.
 sfeervolle overkapping met berging en achterom. 

We heten je van harte welkom aan Johannapark 38 
 Je hebt hier voldoende plek om verschillende knusse 
in Hoeven. 
 hoekjes te creëren of dat leuke speeltoestel voor de 


 kinderen te plaatsen. 


INDELING
 

Via de entree komen we in de hal met meterkast en Dat wordt genieten in de zomer. 

toiletruimte om vervolgens door te lopen naar de ruime 

en lichte woonkamer. De grote raampartijen voor en 
BIJZONDERHEDEN

achter zorgen voor een geruime hoeveelheid daglicht. 
 Ten aanzien van de juistheid van deze informatie kan 
De woonkamer is keurig afgewerkt met stucwanden, door TOFFwonen en verkoper geen aansprakelijkheid 
stucplafond en een plavuizenvloer met worden aanvaard. Aan de vermelde informatie en 
vloerverwarming.
 plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend. 



 

De open keuken bevindt zich aan de achterzijde van de Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

woning. De keuken heeft een nette en functionele De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige 
inrichting en is voor jou als Bourgondiër de manier van meten toe te passen voor het geven van 
aangewezen plek om je uit te leven, terwijl jouw gasten een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De 
aan tafel geduldig wachten op de heerlijke maaltijd die Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet 
komen gaat. 
 volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 


 afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de 
Aansluitend aan de keuken tref je een praktische meting. Uitgangspunt blijft altijd; “wat u ziet is wat u 
bijkeuken met aansluitingen voor je witgoed en de deur koopt” en de objectinformatie is van lagere prioriteit.

naar de achtertuin.
 



 


 


 


 


 




























Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Locatie op de kaart





TOFFwonen

0165 -  32 67 27

www.toffwonen.nl



Klinkstraat 6H

4731DM Oudenbosch


