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Hazelaarstraat Oudenbosch

woont u 

binnenkort 

op nummer

11



Overdracht

Vraagprijs € 269.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1964

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Isolatievormen Dakisolatie


Gedeeltelijk dubbel glas


Muurisolatie

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 177 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 100 m²

Inhoud 355 m³

Oppervlakte externe bergruimte 15 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging In woonwijk


Nabij openbaar vervoer


Nabij school


Nabij snelweg

 

KENMERKEN



Tuin

Type Voortuin

Staat Normaal

Tuin 2 - Type Achtertuin

Tuin 2 - Hoofdtuin Ja

Tuin 2 - Heeft een achterom Ja

Tuin 2 - Staat Goed onderhouden

 

Energieverbruik

Energielabel C

 

CV ketel

CV ketel Nefit

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2017

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Heeft kabel-tv Ja

Tuin aanwezig Ja

Telefoonaansluiting aanwezig Ja

Beschikt over een 

internetverbinding

Ja

Heeft rolluiken Ja

Heeft schuur/berging Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

KENMERKEN



OMSCHRIJVING
Starters opgelet...kan 2023 voor jou niet beter beginnen 
EERSTE VERDIEPING

dan met een eigen huis en tuin om op jezelf te gaan Op de eerste verdieping bevinden zich drie volwaardige 
danwel te gaan samenwonen? 
 slaapkamers. Net als de rest van de woning zijn ook 


 deze kamers keurig afgewerkt. Alle kamers bieden 
Zoek jij een instapklaar huis in een leuke buurt? 
 plaats aan een volwaardig slaapkamermeubilair en zo 
Dan is dit jouw kans! Deze ruime, keurig onderhouden kan ieder gezinslid zijn eigen plekje creëren.

gezinswoning met 3 slaapkamers aan de Hazelaarstraat 

in Oudenbosch komt beschikbaar voor jou! 
 De luxe badkamer heeft een royale inloopdouche, een 


 tweede toilet en modern dubbel wastafelmeubel. 

Midden in de kindvriendelijke wijk Pagnevaart, 
 

op loopafstand van een speelweide, scholen, Op de overloop bevindt zich nog een handige bergkast. 

supermarkten en het openbaar vervoer is dit de 


perfecte plek om een mooie toekomst op te bouwen.
 
TUIN

 
 De geheel omsloten tuin in fraai aangelegd met 
Oudenbosch is een dorp met veel voorzieningen, 
 sierbestrating en plantenborders.

een historisch centrum en een centrale ligging in een Afgelopen jaar is er aan de berging een sfeervolle 
groene, bosrijke omgeving. 
 overkapping gerealiseerd. Hier is het goed toeven 
De toerit naar de snelweg is nabij en daardoor bereik je tijdens heerlijke lentedagen en mooie zomeravonden.

snel en gemakkelijk de Brabantse steden Roosendaal, 

Bergen op Zoom en Breda, maar ook de Randstad, De tuin heeft tevens een praktische achterom. 

Zeeland en België. 
 Wel zo handig met afvalbakken en fietsen.



 


De huidige bewoners hebben hier jaren met veel plezier 
BIJZONDERHEDEN

gewoond. Nu zij toe zijn aan een mooie vervolgstap Ten aanzien van de juistheid van deze informatie kan 
komt dit leuke huis beschikbaar voor jou! 
 door TOFFwonen en verkoper geen aansprakelijkheid 
Ben jij nieuwsgierig en wil je dit TOFFe huis graag met worden aanvaard. Aan de vermelde informatie en 
eigen ogen zien en ervaren? Wij heten je van harte plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend. 

welkom aan Hazelaarstraat 11 in Oudenbosch. 
 



 Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.


INDELING
 De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige 
Kom binnen via de entree met meterkast, trapopgang, manier van meten toe te passen voor het geven van 
moderne toiletruimte en praktische kelderkast.
 een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De 
Vanuit hier loop je door naar de lichte en sfeervolle Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet 
living die voldoende plaats biedt aan een riante zithoek volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
en een grote eettafel voor het hele gezin. 
 afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de 


 meting. Uitgangspunt blijft altijd; “wat u ziet is wat u 
De gesloten keuken bevindt zich aansluitend aan de koopt” en de objectinformatie is van lagere prioriteit.

woonkamer. In 2019 hebben de huidige bewoners de 

keuken vervangen voor een moderne, luxe hoekkeuken 

voorzien van volop kastruimte, een groot werkblad en 

moderne inbouwapparatuur.
 



 

Aansluitend tref je de praktische bijkeuken met 

aansluitingen voor het witgoed, de CV-ketel en een 

vaste kastenwand met volop bergruimte.
 



 


 


 


 


 





































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Locatie op de kaart
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