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Markt Oudenbosch

woont u 

binnenkort 

op nummer

18



Overdracht

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1930

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 205 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 110 m²

Inhoud 419 m³

Oppervlakte externe bergruimte 20 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging In centrum


Nabij openbaar vervoer


Nabij school


Nabij snelweg

 

Tuin

KENMERKEN



Type Achtertuin

Hoofdtuin Ja

Heeft een achterom Ja

Staat Prachtig aangelegd

 

Energieverbruik

Energielabel C

 

CV ketel

CV ketel Intergas Compact HRE

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2020

Combiketel Ja

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming


Vloerverwarming (gedeeltelijk)

Tuin aanwezig Ja

Heeft rolluiken Ja

Heeft schuur/berging Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

KENMERKEN



OMSCHRIJVING
Ben jij op zoek naar een betaalbare woning in het 
EERSTE VERDIEPING

centrum van Oudenbosch dichtbij alle voorzieningen?
 Op de eerste verdieping tref je twee volwaardige 
Verdiep je dan vooral eens in deze TOFFe slaapkamers aan. Kom jij hiermee net een kamer tekort, 
gezinswoning aan Markt 18 in Oudenbosch. 
 dan kun je eenvoudig een extra kamer realiseren. 



 

De woning biedt jou niet alleen 2 slaapkamers en een De master bedroom is van groot formaat en beschikt 
walk-in closet, maar ook een grote woonkeuken, 
 dankzij een herindeling over een fraaie walk in closet.

riante hobbyberging en een keurig aangelegde, 
 

zonnige achtertuin. Behoefte aan een extra 3e In de nette badkamer tref je een wastafel, tweede toilet, 
slaapkamer, dan is ook die hier eenvoudig te realiseren. douche en ligbad.

Aan de achterzijde van de woning is bovendien volop 

parkeergelegenheid voor het stallen van je auto. 
 
TUIN



 Vanuit de keuken heb je toegang tot de zonovergoten 
Je woont hier met recht op een A-locatie omgeven 
 achtertuin met achterom.

door alle leuke winkels die Oudenbosch rijk is. 
 Als jij de reuring van het centrum achter je wilt laten, 
Verse Brabantse worstenbroodjes, een nieuwe outfit trek jij je hier in alle rust en privacy terug.

voor dat leuke feestje, een kadootje voor je nichtje of 

neefje en een heerlijk flesje wijn met borrelhapjes. 
 De tuin is keurig aangelegd met een groot terras, 
Je koopt het hier allemaal. 
 bestrating en kunstgras.



 

Een wandelingetje naar de haven, het Arboretum of Heb jij behoefte aan die extra ruimte voor jouw hobby 
naar een van de vele cultuurhistorische of wellicht het stallen van je motor, dan bof je hier.

bezienswaardigheden kost je slechts enkele minuten. 
 Want met een berging van maar liefst 8,5 meter lang 
Zowel de busverbinding, het treinstation als de diverse heb je hier aan ruimte zeker geen gebrek.

scholen zijn snel en makkelijk bereikbaar. En naar de 

verbindingswegen met de grote steden is het slechts 
BIJZONDERHEDEN

enkele autominuten rijden. 
 Ten aanzien van de juistheid van deze informatie kan 


 door TOFFwonen en verkoper geen aansprakelijkheid 
Klinkt dit alles je te mooi om waar te zijn? 
 worden aanvaard. Aan de vermelde informatie en 
Het is toch echt realiteit. En daarom nodigen wij jou van plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend. 

harte uit om een kijkje te komen nemen in de leuke 

woning aan Markt 18 in Oudenbosch.
 Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Zet jij hiermee de eerste stappen in jouw toekomstige De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige 
(t)huis? We plannen graag een afspraak met je in. 
 manier van meten toe te passen voor het geven van 



 een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De 

INDELING
 Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet 
Via de hal met toiletruimte kom je in de ruime living met volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
grindvloer en een spanplafond. 
 afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de 
Zowel de woonkamer als de keuken zijn voorzien van meting. Uitgangspunt blijft altijd; “wat u ziet is wat u 
aangename vloerverwarming. 
 koopt” en de objectinformatie is van lagere prioriteit.



 

Aan de achterzijde is deze woning flink uitgebouwd, 

waardoor er een volwaardige riante woonkeuken is 

gerealiseerd.
 



 

De keuken heeft een moderne lichte inrichting. Een 

leuke bartafel of grote eettafel maakt dit de ideale plek 

voor een gezonde maaltijd of gewoon die bak koffie 

met Brabants worstenbrood voor jou en je gezelschap. 
 



 

De praktische bijkeuken bereik je via de keuken. Deze 

heeft aansluitingen voor je witgoed.
 


























Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Locatie op de kaart
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