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Korenbloemlaan Hoeven

woont u 

binnenkort 

op nummer

4



Overdracht

Vraagprijs € 649.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2001

Dakbedekking Kunststof

Type dak Platdak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dakisolatie


Dubbel glas


Muurisolatie


Vloerisolatie


Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 436 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 135 m²

Inhoud 588 m³

Oppervlakte overige inpandige 

ruimten

31 m²

Oppervlakte externe bergruimte 13 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 

buitenruimte

30 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

Aantal balkons 1

KENMERKEN



 

Locatie

Ligging In bosrijke omgeving


In woonwijk


Nabij school


Nabij snelweg

 

Tuin

Type Voortuin

Staat Goed onderhouden

Tuin 2 - Type Achtertuin

Tuin 2 - Hoofdtuin Ja

Tuin 2 - Heeft een achterom Ja

Tuin 2 - Staat Prachtig aangelegd

 

Energieverbruik

Energielabel A

 

CV ketel

CV ketel Intergas Xtreme CW5

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2020

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 1

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming


Vloerverwarming (gedeeltelijk)

Parkeergelegenheid Aangebouwde stenen garage

Heeft een balkon Ja

KENMERKEN



Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft een zwembad Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

KENMERKEN



OMSCHRIJVING
Gelegen in een van de tofste woonwijken aan de rand Op de eerste verdieping bevinden zich drie ruime 
van Hoeven staat deze moderne, vrijstaande woning slaapkamers, waarvan eentje voorzien is van een 
met 3 slaapkamers, garage en fraai aangelegde tuin. 
 balkon. Net als de rest van deze woning zijn ook de 
Het vrije uitzicht vanuit de woning verraad direct dat je slaapkamers strak afgewerkt, voorzien van stucwanden 
je hier bevindt in een prachtige groene en bosrijke en een mooie pvc-vloer. 

omgeving. Een omgeving die uitnodigt om te 

ontsnappen aan de hectiek van alledag. Maar ook in De luxe moderne badkamer is volledig betegeld en 
deze royale, lichte en strak afgewerkte woning en tuin afgewerkt met mooie zwarte details.

kom jij volledig tot rust.
 Het ontbreekt je hier aan niks met een riante 


 inloopdouche, dubbel wastafelmeubel en een ligbad!

Het centrum van Hoeven is gemakkelijk te voet of per 


fiets te bereiken, net als de basisschool en de diverse 
BALKON

(sport)verenigingen.
 De slaapkamer aan de voorzijde is voorzien van een 


 eigen balkon. Een fijne plek om te ontwaken of tot rust 
De gezellige winkelstraat biedt een diversiteit aan te komen na een drukke dag. 

winkels en horecagelegenheden. De uitvalswegen 

bevinden zich op steenworp afstand van de woning. 
 
TUIN

Hierdoor zit je snel en gemakkelijk op de snelweg In de heerlijke tuin ervaar je een heus vakantiegevoel.

richting Breda, de Randstad, Zeeland en België. 
 Open de tuindeuren en betreedt het terras met royale 


 overkapping. Deze biedt meer dan voldoende plaats 
Kortom zoek jij een moderne instapklare vrijstaande aan een groot gezelschap. 

woning omringd door bossen en natuur? Dan kan het Optimaal genieten doe jij in alle rust en privacy aan je 
niet anders dan dat deze woning jouw interesse heeft eigen privé-zwembad. 

gewekt. We heten je van harte welkom aan de 

Korenbloemlaan 4 in Hoeven.
 Verder is deze achtertuin ingericht met een strak 



 afgewerkte vijver, gazon, een vrijstaande stenen 

INDELING
 berging en beplanting als afscheiding met de buren.

Wanneer je je auto op je eigen oprit hebt geparkeerd, 


betreed je de woning via de ruime entree. Hier vind je 
BIJZONDERHEDEN

naast de meterkast, trapopgang en toiletruimte ook de Ten aanzien van de juistheid van deze informatie kan 
bijkeuken met vaste kasten, die toegang biedt tot de door TOFFwonen en verkoper geen aansprakelijkheid 
garage. 
 worden aanvaard. Aan de vermelde informatie en 


 plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend. 

Loop door naar de strak afgewerkte woonkamer 

voorzien van stucwanden en een fraaie grindvloer. 
 Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

De gehele benedenverdieping is voorzien van De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige 
comfortabele vloerverwarming. De grote raampartijen manier van meten toe te passen voor het geven van 
zorgen voor aangenaam veel daglicht en een heerlijk een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De 
uitzicht op de tuin, net als de openslaande tuindeuren.
 Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet 


 volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
Loop vanuit de living door naar de keuken aan de afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de 
voorzijde van de woning. De moderne lichte keuken meting. Uitgangspunt blijft altijd; “wat u ziet is wat u 
heeft een donker granieten werkblad en is voorzien van koopt” en de objectinformatie is van lagere prioriteit.

de nodige inbouwapparatuur.
 




 


EERSTE VERDIEPING
 

Via de trap kom je op de ruime lichte overloop met vide. 

Hier tref je onder andere een separate toiletruimte en 

walk-in closet.
 



 


 


 




































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Locatie op de kaart





TOFFwonen

0165 -  32 67 27
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Klinkstraat 6H

4731DM Oudenbosch


