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President Hopstakenlaan Hoeven

woont u 

binnenkort 

op nummer

59



Overdracht

Vraagprijs € 435.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde twee onder 

een kap woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1992

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Dakisolatie


Dubbel glas


Muurisolatie


Vloerisolatie

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 206 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 120 m²

Inhoud 519 m³

Oppervlakte overige inpandige 

ruimten

23 m²

Oppervlakte externe bergruimte 6 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

KENMERKEN



Ligging In bosrijke omgeving


In woonwijk


Nabij openbaar vervoer


Nabij school

 

Tuin

Type Achtertuin

Hoofdtuin Ja

Heeft een achterom Ja

Staat Goed onderhouden

Tuin 2 - Type Voortuin

Tuin 2 - Staat Normaal

 

Energieverbruik

Energielabel B

 

CV ketel

CV ketel Remeha Tzerra

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2014

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 2

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming


Vloerverwarming (gedeeltelijk)

Heeft kabel-tv Ja

Tuin aanwezig Ja

Telefoonaansluiting aanwezig Ja

KENMERKEN



Heeft rolluiken Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft een dakraam Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

KENMERKEN



OMSCHRIJVING
In het gemoedelijke Hoeven staat deze verrassend 
EERSTE VERDIEPING

ruime, instapklare twee onder een kapwoning te Op de eerste verdieping tref je een drietal keurig 
wachten op nieuwe liefdevolle bewoners. 
 afgewerkte slaapkamers, variërend in formaat, 


 aangenaam licht en voorzien van een doorlopende 
Het huis telt 3 slaapkamers, een uitgebouwde laminaatvloer. 

woonkamer/keuken, een afzonderlijke thuiswerkplek, 

een multifunctionele tweede verdieping en een zonnige De luxe badkamer voldoet aan de wensen van deze tijd. 
achtertuin met overkapping. 
 De badkamer is compleet ingericht met een heerlijk 


 ligbad, douche, 2e toilet, handdoekenradiator en een 
Gelegen in een populaire en kindvriendelijke wijk heeft modern wastafelmeubel.

de woning een uitstekende bereikbaarheid. 
 


Hoeven heeft veel voorzieningen, waaronder 
TWEEDE VERDIEPING

kinderopvang, basisschool, medische zorg, Via een vaste trap bereik je de tweede verdieping. 

sportverenigingen en een dorpsstraat met alle winkels Dit betreft op dit moment een grote open ruimte in 
voor de dagelijkse boodschappen. De belangrijke gebruik als extra slaapplek en sportruimte met volop 
verbindingswegen rijd je binnen 5 minuten aan. 
 bergruimte en een aparte ruimte voor de CV. 

De bosrijke omgeving biedt ontspanning en plezier aan Het realiseren van een vierde slaapkamer behoort hier 
het hele gezin. 
 absoluut tot de mogelijkheden. 



 


Start jouw toekomst in deze bijzonder fraaie woning 
TUIN

waar je nog jaren in kunt doorgroeien en comfortabel In de zonovergoten achtertuin is het goed toeven. 

zult wonen? Wacht niet te lang en plan je afspraak via Je geniet hier zeker weten van gezellige zomeravonden 
ons kantoor. We heten je van harte welkom aan de onder de sfeervolle overkapping. 

President Hopstakenlaan 59 in Hoeven. 
 De tuin is onderhoudsvriendelijk voorzien van 


 bestrating, plantenborders en een handige berging voor 

INDELING
 het opbergen van je spullen. 

Kom binnen in de hal met meterkast, moderne luxe 


toiletruimte en trapopgang naar de eerste verdieping.
 
BIJZONDERHEDEN

De ruime living verwelkomt je met open armen; 
 Ten aanzien van de juistheid van deze informatie kan 
wat een licht en prachtige afwerking. De uitbouw aan door TOFFwonen en verkoper geen aansprakelijkheid 
de achterzijde en de vele en grote raampartijen maken worden aanvaard. Aan de vermelde informatie en 
dat dit vertrek heerlijk ruim en licht aanvoelt. 
 plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend. 

De instapklare afwerking in de vorm van een mooie 
 

pvc-vloer met vloerverwarming, strak stucwerk en Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

sfeervolle inbouwspots versterken dit gevoel alleen nog De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige 
maar meer. 
 manier van meten toe te passen voor het geven van 


 een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De 
De moderne luxe keuken is een droom voor iedere Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet 
Bourgondiër! De keukenkeuken bestaat uit een volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
kookeiland en rechte wandopstelling. De keuken is afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de 
voorzien van alle denkbare keukenapparatuur, zoals meting. Uitgangspunt blijft altijd; “wat u ziet is wat u 
een inductiekookplaat, afzuigkap, quooker, stoomoven, koopt” en de objectinformatie is van lagere prioriteit.

combi-oven, diepvries, koelkast en vaatwasser. 
 

Je zult hier absoluut vele gezellige momenten beleven.
 



 

Vanuit de keuken loop je door naar een fantastische 

thuiswerkplek en aansluitend een praktische bijkeuken 

met aansluitingen voor je witgoed.
 



 


 


 


 












































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Locatie op de kaart





TOFFwonen

0165 -  32 67 27

www.toffwonen.nl



Klinkstraat 6H

4731DM Oudenbosch


