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Pastoor Pottersstraat Wouw

woont u 

binnenkort 

op nummer

35



Overdracht

Vraagprijs € 375.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1948

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Dakisolatie


Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 285 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 146 m²

Inhoud 510 m³

Oppervlakte externe bergruimte 51 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging In woonwijk


Nabij openbaar vervoer


Nabij school


Nabij snelweg

 

Tuin

KENMERKEN



Type Achtertuin

Hoofdtuin Ja

Staat Goed onderhouden

 

Energieverbruik

Energielabel C

 

CV ketel

CV ketel Remeha Avanta

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2009

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming


Houtkachel

Parkeergelegenheid Aangebouwde stenen garage

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft een dakraam Ja

Heeft zonwering Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

KENMERKEN



OMSCHRIJVING
Onder het toeziend oog van Peer Pap presenteren wij In de praktische bijkeuken is plek genoeg voor 
met veel enthousiasme deze keurige half-vrijstaande huishoudelijke apparatuur, waaronder je witgoed, maar 
woning aan de Pastoor Pottersstraat in Wouw.
 ook extra voorraadkasten plaats je hier met gemak.



 

De perfecte gezinswoning als je op zoek bent naar een 
EERSTE VERDIEPING

goed onderhouden woonhuis met volop ruimte, garage De eerste verdieping telt drie volwaardige slaapkamers, 
en een diepe tuin. De woning is zowel beneden als waarbij de slaapkamer aan de voorzijde een speelse 
boven volledig uitgebouwd, waardoor er hier een indeling heeft. Via een trap heb je namelijk toegang tot 
volwaardige tweede verdieping aanwezig is. 
 een grote vide op de tweede verdieping. 



 

Je woont hier heerlijk rustig aan een doorgaande De moderne luxe badkamer beschikt over een heerlijk 
karakteristieke straat, nabij de dorpskern van Wouw. ligbad, een grote douche, tweede toilet en fraai 
Wouw is een gemoedelijk dorp met veel voorzieningen, badkamermeubel.

zoals basisscholen, sportverenigingen, een divers 


winkelaanbod, grote supermarkt en zelfs een restaurant 
TWEEDE VERDIEPING 

met Michelinster. 
 Via een trap in de slaapkamer bereik je de grote vide. 


 Welk kind droomt hier niet van?!

Het dorp is centraal gelegen tussen Roosendaal en Met een beetje creativiteit tover jij deze multifunctionele 
Bergen op Zoom. Dat maakt dat je met gemak van alle ruimte om tot extra slaapvertrek, chillruimte of heerlijke 
voorzieningen in deze steden profiteert. Maar de ligging studeer- c.q. werkplek. 

zorgt er tevens voor dat je ook binnen het uur de 

Randstad, België en Zeeland bereikt. 
 Op deze verdieping bevindt zich bovendien nog een 


 extra afgesloten kamer die naar eigen inzicht gebruikt 
Niet voor niets is Wouw een geliefde plaats voor velen kan worden.

om te wonen. En die kans doet zich nu ook voor bij de 


woning aan Pastoor Pottersstraat 35. 
 
TUIN

Deze sfeervolle woning vraagt om een bezichtiging. 
 De tuin is volledig omsloten en biedt je volop privacy.

We verwelkomen je graag met open armen om dit De diepe tuin op het oosten leent zich prima voor het 
TOFFe huis met eigen ogen te zien en te beleven.
 creëren van verschillende hoekjes in de zon of de 


 schaduw. Of heb jij een mooie overkapping hoog op 

INDELING
 jouw wensenlijstje staan? Ruimte genoeg om die hier te 
Parkeer je auto op de gedeelde oprit en betreed de plaatsen.

woning via de voordeur of via de bijkeuken. 
 

Wat direct opvalt is de sfeer en gezelligheid die dit Vanuit de tuin heb je toegang tot de royale garage van 
leuke huis uitstraalt. In de hal treffen we de meterkast, ruim 13 meter lang.

het toilet en de trapopgang naar de eerste verdieping. 
 




 
BIJZONDERHEDEN

We lopen door naar de royale woonkamer voorzien van Ten aanzien van de juistheid van deze informatie kan 
grote raampartijen, houten vloer, karakteristiek door TOFFwonen en verkoper geen aansprakelijkheid 
balkenplafond en een gezellige houtkachel. 
 worden aanvaard. Aan de vermelde informatie en 


 plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend. 

De indeling van deze living leent zich prima om met je 

interieur te variëren en verschillende hoekjes te creëren. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Hoe jij je gewenste indeling ook plaatst, je staat hier De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige 
altijd in verbinding met de half-open keuken aan de manier van meten toe te passen voor het geven van 
achterzijde van de woning.
 een indicatie van de gebruiksoppervlakte. 



 

De keuken is ruim van opzet en biedt meer dan De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten 
voldoende plaats aan een grote eettafel. 
 niet volledig uit, door bijvoorbeeld 
De luxe landelijke keuken heeft een hoekopstelling, 
 interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij 
een groot granieten werkblad en is voorzien van diverse het uitvoeren van de meting. Uitgangspunt blijft altijd; 
inbouwapparatuur.
 “wat u ziet is wat u koopt” en de objectinformatie is van 



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



Locatie op de kaart
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