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Oudlandweg Oudenbosch

woont u 

binnenkort 

op nummer

20



Overdracht

Vraagprijs € 250.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1870

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 430 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 77 m²

Inhoud 411 m³

Oppervlakte overige inpandige 

ruimten

31 m²

Oppervlakte externe bergruimte 18 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 2

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Buiten bebouwde kom


Nabij openbaar vervoer


Nabij school


Nabij snelweg


Open ligging

 

KENMERKEN



Tuin

Type Tuin rondom

Hoofdtuin Ja

Heeft een achterom Ja

Staat Normaal

 

Energieverbruik

Energielabel G

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 1

Aantal overdekte 

parkeerplaatsen

1

Verwarmingssysteem Gaskachels

Parkeergelegenheid Vrijstaande stenen garage

Heeft kabel-tv Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Telefoonaansluiting aanwezig Ja

Heeft rolluiken Ja

Heeft schuur/berging Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

KENMERKEN



OMSCHRIJVING
Klussers opgelet, ben jij bereid de handen uit de 
TUIN

mouwen te steken en zoek jij een huis en tuin die je De royale zonnige tuin is gelegen zowel achter als naast 
geheel naar eigen smaak kunt inrichten en de woning. Met wat creativiteit, liefde en aandacht 
moderniseren?  is deze vrijstaande woning aan maak jij hier die fijne plek waar je straks een groot deel 
Oudlandweg 20 in Oudenbosch wellicht iets voor jou! 
 van de tijd zult doorbrengen. 



 

Dit huis met karakter staat aan de rand van het Naast de woning staat een vrijstaande stenen garage 
buitengebied. Daardoor woon je hier heerlijk vrij, maar zodat je de mogelijkheid hebt de auto afgesloten 
toch ook dichtbij alle voorzieningen van Oudenbosch. 
 binnen te parkeren. 



 


Op fietsafstand van het centrum van Oudenbosch en 
BIJZONDERHEDEN

daarmee ook dichtbij alle voorzieningen als scholen, Ten aanzien van de juistheid van deze informatie kan 
winkels en (sport)verenigingen.
 door TOFFwonen en verkoper geen aansprakelijkheid 
Ook de toerit naar de snelweg rijd je vanaf hier binnen worden aanvaard. Aan de vermelde informatie en 
vijf minuten aan. Zo zit je snel in de Randstad, Zeeland plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend. 

of België. 
 



 Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Ben jij handig en durf jij de uitdaging aan? Dan is een De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige 
bezichtiging aan deze woning zeker de moeite waard. 
 manier van meten toe te passen voor het geven van 
Met een dosis creativiteit, liefde en aandacht tover jij een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De 
deze woning om naar een hedendaags paleisje op een Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet 
TOFFe locatie. Tot ziens aan Oudlandweg 20 in volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
Oudenbosch.
 afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de 



 meting. Uitgangspunt blijft altijd; “wat u ziet is wat u 

INDELING
 koopt” en de objectinformatie is van lagere prioriteit.

Vanuit de hal kom je in de woonkamer met 

karakteristiek balkenplafond en aangename 

hoeveelheid daglicht dankzij de grote raampartijen aan 

zowel de voor- als achterzijde. Aansluitend bevindt zich 

de knusse eetkamer. 
 



 

De gesloten keuken is ruim van formaat en beschikt 

over een gedateerd keukenblok. Creëer jij hier wellicht 

die moderne woonkeuken in de opstelling, kleur en met 

alle hedendaagse apparatuur die jij wenst?
 



 

Aansluitend tref je hier de toiletruimte, berging en ruime 

badkamer. Tover jij deze badkamer om tot je eigen spa 

aan huis?
 



 


EERSTE VERDIEPING
 

Van oudsher waren er op de eerste verdieping twee 

slaapkamers aanwezig. 
 

Momenteel is deze ruimte in gebruik als zolder. 
 



 


 


 


 


 


 

































Kadastrale kaart



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart
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Klinkstraat 6H

4731DM Oudenbosch


