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Overdracht

Vraagprijs € 430.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1977

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Lessenaarsdak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dakisolatie


Dubbel glas


Muurisolatie

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 260 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 151 m²

Inhoud 613 m³

Oppervlakte overige inpandige 

ruimten

21 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 

buitenruimte

4 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 6 (waarvan 5 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

Aantal balkons 1

 

Locatie

KENMERKEN



Ligging In bosrijke omgeving


In woonwijk


Nabij openbaar vervoer


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 Nefit

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2012

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 2

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming


Open haard

Parkeergelegenheid Aangebouwde stenen garage

Heeft een balkon Ja

Heeft kabel-tv Ja

Heeft een open haard Ja

KENMERKEN



Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Telefoonaansluiting aanwezig Ja

Heeft rolluiken Ja

Heeft een dakraam Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

KENMERKEN



OMSCHRIJVING
Begin het nieuwe jaar goed in jouw zoektocht naar een 
TWEEDE VERDIEPING

geschikte woning met een bezichtiging aan deze ruime De tweede verdieping welke tevens bereikbaar is via 
twee-onder-een kapwoning met vijf slaapkamers en een vaste trap telt nog eens twee slaapkamers. 

garage op een mooie locatie in Hoeven. 
 Op de riante voorzolder tref je volop bergruimte en een 
De perfecte woning als jij groter wilt wonen met volop aparte stookruimte aan. 

ruimte voor het hele gezin, in een mooie groenrijke 

omgeving, dichtbij alle voorzieningen die Hoeven rijk is. 
 
TUIN



 In de zonnige, geheel omsloten achtertuin is het voor 
Niet alleen de woning biedt jou volop mogelijkheden, de buitenmens goed toeven. 

ook het dorp Hoeven is een aantrekkelijke plaats om te De tuin is keurig aangelegd met een combinatie van 
wonen. Te midden van bossen en natuur, biedt dit dorp onder andere (sier)bestrating  en een diversiteit aan 
je veel faciliteiten. Zo woon je hier op loop- en groen.

fietsafstand van de gezellige winkelstraat voorzien van 

een grote supermarkt, drogisterijen, horeca en een 
BIJZONDERHEDEN

divers lokaal winkelaanbod. Daarnaast tref je ook de Ten aanzien van de juistheid van deze informatie kan 
basisschool, verenigingen en de snelweg dichtbij deze door TOFFwonen en verkoper geen aansprakelijkheid 
woning. 
 worden aanvaard. Aan de vermelde informatie en 


 plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend. 

Start het nieuwe jaar goed en plan je bezichtiging bij 

deze TOFFe gezinswoning aan Rasopark 31 in Hoeven.
 Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

We heten je van harte welkom. 
 De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige 



 manier van meten toe te passen voor het geven van 

INDELING
 een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De 
Parkeer je auto op de ruime oprit die plaats biedt aan Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet 
twee auto's. Via de voordeur betreed je de woning en volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
kom je binnen in de hal met meterkast, trapopgang en afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de 
modern betegelde toiletruimte.
 meting. Uitgangspunt blijft altijd; “wat u ziet is wat u 


 koopt” en de objectinformatie is van lagere prioriteit.

De royale woonkamer verwelkomt je met open armen.  

De grote raampartijen aan de voorzijde vullen samen 

met de openslaande tuindeuren aan de achterzijde de 

living met een aangename, grote hoeveelheid daglicht. 

Het is gezellig zitten rondom de open haard of met het 

hele gezin aan een riante lange eettafel. 
 



 

De half-open keuken bevindt zich aan de achterzijde 

van de woning. Deze heeft een nette, functionele 

inrichting en een aangenaam uitzicht op de achtertuin.
 

Vanuit de keuken heb je toegang tot de aanpandige 

garage.
 



 


EERSTE VERDIEPING
 

Via de trap bereik je de royale overloop die toegang 

geeft tot drie volwaardige keurig afgewerkte 

slaapkamers. In de master bedroom beschik je 

bovendien over een eigen balkon. 
 



 

De badkamer is luxe en modern afgewerkt met dubbele 

wastafels, spiegelkasten, een tweede toilet, design 

radiator en een ligbad met douchescherm. 
 











































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Locatie op de kaart





TOFFwonen

0165 -  32 67 27
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Klinkstraat 6H

4731DM Oudenbosch


