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Mahoniastraat Hoeven
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binnenkort 

op nummer

2



Overdracht

Vraagprijs € 675.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, bungalow, vrijstaande woning, semibungalow

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1971

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dakisolatie


Dubbel glas


Spouwmuren

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 811 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 158 m²

Inhoud 680 m³

Oppervlakte overige inpandige 

ruimten

24 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 6 (waarvan 5 slaapkamers)

Aantal badkamers 2

 

Locatie

KENMERKEN



Ligging In bosrijke omgeving


In woonwijk


Nabij openbaar vervoer


Nabij school


Nabij snelweg

 

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 Itho

Bouwjaar 2009

Combiketel Ja

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 2

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming


Gashaard

Parkeergelegenheid Aangebouwde stenen garage

Heeft kabel-tv Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

KENMERKEN



Telefoonaansluiting aanwezig Ja

Heeft rolluiken Ja

Heeft een dakraam Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

Eigendom Eigen grond

Eigendom Eigen grond

KENMERKEN



OMSCHRIJVING
Met veel enthousiasme presenteren we deze 
TUIN

vrijstaande bungalow op een toplocatie. 
 De op het zuiden gelegen tuin is volledig beschut en 
Met alle voorzieningen gelijkvloers is dit bij uitstek een bied je volop privacy. De tuin is verzorgd aangelegd 
levensloopbestendige woning. De woning heeft mooie met bestrating, gazon en een diversiteit aan groen. 

leefruimtes, maar liefst 5 slaapkamersslaapkamers twee Hier geniet je optimaal van een mooie dag. 

badkamers, een garage en een riante, fraai aangelegde Met je eerste bakje koffie is het hier rustig ontwaken, 
tuin om in te genieten. Een woning waarin jij met je maar ook in de avond geniet je hier in alle rust van de 
gezin kan doorgroeien, nu en in de toekomst. 
 laatste zonnestralen of de mooie sterrenhemel.



 

Kies je voor deze woning, dan kom je te wonen in een Vanuit de tuin is er toegang tot de aanpandige garage.

van de leukste dorpen van Halderberge. 
 


Met een gezellige winkelstraat, een rijk verenigingsleven 
BIJZONDERHEDEN

en een bosrijke omgeving om in te ontspannen Ten aanzien van de juistheid van deze informatie kan 
ontbreekt het je in Hoeven aan niks. 
 door TOFFwonen en verkoper geen aansprakelijkheid 
De toerit naar de snelweg is nabij en daarmee ook de worden aanvaard. Aan de vermelde informatie en 
verbinding met de Randstad, Zeeland en België. 
 plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend. 



 

Maak jij gebruik van deze buitenkans en voel jij je hier Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

straks meer dan thuis op deze toplocatie? 
 De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige 
Wacht niet te lang, we heten je van harte welkom aan manier van meten toe te passen voor het geven van 
Mahoniastraat 2 in Hoeven. 
 een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De 



 Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet 

INDELING
 volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
Je betreedt de woning via de hal met tegelvloer vanuit afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de 
waar je toegang hebt tot de toiletruimte, de badkamer, meting. Uitgangspunt blijft altijd; “wat u ziet is wat u 
een tweetal slaapkamers en de woonkamer. 
 koopt” en de objectinformatie is van lagere prioriteit.



 

De riante living is licht en sfeervol met een massief 

eiken vloer, een gezellige erker, een gashaard en 

openslaande deuren naar de tuin. 
 



 

De open keuken heeft een nette en functionele 

inrichting, een groot granieten werkblad en voldoende 

kastruimte voor je keukenbenodigdheden en 

boodschappen. 
 



 

Op de benedenverdieping bevinden zich twee 

slaapkamers die zich lenen voor verschillende 

doeleinden. De nette badkamer beschikt over een 

ligbad en een wastafelmeubel. 
 



 


EERSTE VERDIEPING
 

Via de trap bereiken we de royale overloop met vide.
 

Op deze verdieping treffen we nog eens drie 

volwaardige slaapkamers en volop bergruimte aan. 
 

Aan daglicht en ruimte heb je in deze vertrekken zeker 

geen gebrek. 
 



 

Op de eerste verdieping beschik je over een tweede 

badkamer. Deze nette moderne ruimte heeft een 

douche, tweede toilet en een modern wastafelmeubel.
 

Een perfecte plek om je op te frissen. 
 












































Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart





TOFFwonen

0165 -  32 67 27

www.toffwonen.nl



Klinkstraat 6H

4731DM Oudenbosch


