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Pastoor van Breugelstraat Bosschenhoofd

woont u 

binnenkort 

op nummer

7



Overdracht

Vraagprijs € 425.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, bungalow, vrijstaande woning, semibungalow

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1978

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Gedeeltelijk dubbel glas


Muurisolatie

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 435 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 140 m²

Inhoud 660 m³

Oppervlakte overige inpandige 

ruimten

22 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging In bosrijke omgeving


Nabij school


Nabij snelweg


Vrij uitzicht

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 Intergas

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2019

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 2

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming


Vloerverwarming (gedeeltelijk)

Parkeergelegenheid Aangebouwde stenen garage

Heeft kabel-tv Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Telefoonaansluiting aanwezig Ja

Heeft rolluiken Ja

 

Kadastrale gegevens

KENMERKEN



Eigendom Eigen grond

KENMERKEN



OMSCHRIJVING
Aan de rand van Bosschenhoofd presenteren we je 
EERSTE VERDIEPING

graag deze levensloopbestendige bungalow met 4 Nemen we de trap dan komen we op de ruime overloop 
slaapkamers, een garage en een prachtig vrij uitzicht met vide op de eerste verdieping.

aan de achterzijde van de woning. Een ideale woning Op deze verdieping bevinden zich drie volwaardige 
als jij nu en in de toekomst comfortabel wilt wonen met slaapkamers, variërend in formaat. 

badkamer en slaapkamer op de begane grond.
 Naast volop bergruimte heb je op deze verdieping ook 


 nog de mogelijkheid tot het realiseren van een tweede 
In een natuurlijke en rustgevende omgeving en op badkamer. 

perfecte uitvalsbasis van de omliggende dorpen 

Bosschenhoofd, Hoeven en Oudenbosch. 
 
TUIN

Zo profiteer je van alle noodzakelijke voorzieningen, 
 En dan de achtertuin. Waar vind je nog een tuin met dit 
zijn er meerdere supermarkten dichtbij, zijn zowel de uitzicht! De vrij gelegen tuin is fraai aangelegd met 
basisschool als de middelbare school per fiets bestrating, gazon en een diversiteit aan groen. 

uitstekend bereikbaar en woon je op steenworp afstand Naast volop privacy is het hier alle seizoenen genieten 
van de snelweg en het bos. 
 van telkens weer een 'ander schilderij' in je achtertuin 


 en het uitzicht over de landerijen en het Pagnevaartbos. 

Ben jij op zoek naar een keurig onderhouden, 


levensloopbestendige bungalow waarin je heerlijk zult 
BIJZONDERHEDEN

wonen en comfortabel oud kunt worden? 
 Ten aanzien van de juistheid van deze informatie kan 
Dan is de woning aan Pastoor van Breugelstraat 7 
 door TOFFwonen en verkoper geen aansprakelijkheid 
in Bosschenhoofd wellicht iets voor jou. 
 worden aanvaard. Aan de vermelde informatie en 
Kom gezellig langs om een kijkje te nemen. Neem plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend. 

contact op met ons kantoor en we leiden je graag rond. 
 




 Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.


INDELING
 De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige 
Parkeer je auto op de oprit en treedt via de voordeur manier van meten toe te passen voor het geven van 
binnen in de hal met garderobenis, meterkast, 
 een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De 
moderne toiletruimte en toegang tot de slaapkamer op Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet 
de begane grond.
 volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 


 afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de 
We starten de rondleiding in de L-vormige woonkamer meting. Uitgangspunt blijft altijd; “wat u ziet is wat u 
gelegen aan de voorzijde van de woning. De living is koopt” en de objectinformatie is van lagere prioriteit.

licht en sfeervol en voorzien van een karakteristiek 

balkenplafond en laminaatvloer.
 



 

Loop door naar de gesloten woonkeuken die zich 

aansluitend aan de woonkamer bevindt. 
 

De luxe hoek-opgestelde keuken is modern, voorzien 

van diverse inbouwapparatuur en uitgevoerd in een 

lichte kleurstelling. Aan kast- en werkruimte heb je hier 

geen gebrek. De ruimte biedt voldoende plaats aan een 

grote eethoek om met het hele gezin gezellig te tafelen.
 



 

Vanuit de keuken heb je toegang tot de ruime bijkeuken 

die op haar beurt weer toegang biedt tot de aanpandige 

garage. 
 



 

De slaapkamer op de begane grond is keurig afgewerkt 

en heeft een moderne badkamer ensuite voorzien van 

een grote inloopdouche, modern dubbel 

wastafelmeubel en een tweede toilet.
 












































Plattegrond



Plattegrond



Locatie op de kaart





TOFFwonen

0165 -  32 67 27

www.toffwonen.nl



Klinkstraat 6H

4731DM Oudenbosch


