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Meidoornstraat Oudenbosch

woont u 

binnenkort 

op nummer

3



Overdracht

Vraagprijs € 269.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1962

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Gedeeltelijk dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 185 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 87 m²

Inhoud 353 m³

Oppervlakte externe bergruimte 15 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging In woonwijk


Nabij openbaar vervoer


Nabij school


Nabij snelweg

 

Tuin

KENMERKEN



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 2015

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Heeft kabel-tv Ja

Tuin aanwezig Ja

Telefoonaansluiting aanwezig Ja

Heeft rolluiken Ja

Heeft schuur/berging Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

KENMERKEN



OMSCHRIJVING
TOFFe volger, hoe zou jij het vinden om in jouw 
TWEEDE VERIDEPING

zoektocht naar een huis een goed onderhouden Op de tweede verdieping bevindt zich een grote 
gezinswoning tegen te komen die je geheel naar eigen bergzolder bereikbaar middels een vlizotrap.

hand kunt moderniseren en inrichten? 
 Je hebt hier de mogelijkheid tot het plaatsen van een 
Een woning waar jij jouw creativiteit de vrije loop kunt vaste trap en indien gewenst zelfs een dakopbouw 
laten om je eigen thuis te creëren? Misschien voldoet waarmee je een extra woonverdieping kunt realiseren.

deze woning aan Meidoornstraat 3 in Oudenbosch dan 


wel geheel aan jouw wensen. 
 
TUIN



 De verzorgde achtertuin biedt je volop privacy en is 
Deze keurig onderhouden, uitgebouwde tussenwoning voorzien van sierbestrating en beplanting. 

met drie slaapkamers is gelegen in een kindvriendelijke Achterin de tuin staat een stenen berging met 
woonwijk. Je woont hier op loopafstand van scholen, bergzolder en achterom. 

supermarkten en het openbaar vervoer. 
 



 
BIJZONDERHEDEN

Met hetzelfde gemak pak je de fiets naar het historische Ten aanzien van de juistheid van deze informatie kan 
centrum van Oudenbosch. Hier tref je diverse winkels door TOFFwonen en verkoper geen aansprakelijkheid 
en horeca aan. Ben jij afhankelijk van de snelweg voor worden aanvaard. Aan de vermelde informatie en 
je werk? Geen nood, binnen circa 5 autominuten bevind plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend. 

jij je bij de dichtstbijzijnde uitvalsweg. 
 



 Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Klinkt dit alles je als muziek in de oren, neem dan vooral De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige 
contact op met ons kantoor. We heten je van harte manier van meten toe te passen voor het geven van 
welkom in deze TOFFe gezinswoning aan een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De 
Meidoornstraat 3 in Oudenbosch. 
 Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet 



 volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 

INDELING
 afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de 
Via de voordeur betreden we de hal van de woning met meting. Uitgangspunt blijft altijd; “wat u ziet is wat u 
daarin de nette betegelde toiletruimte, de trapopgang koopt” en de objectinformatie is van lagere prioriteit.

naar de eerste verdieping, meterkast en handige 

kelderkast voor je spullen en voorraad.
 



 

Lopen we door naar de ruime L-vormige woonkamer 

die dankzij de grote raampartijen erg licht en ruimtelijk 

aanvoelt.
 



 

De gesloten woonkeuken bevindt zich in de aanbouw 

en is ruim van formaat. Zie jij jezelf hier al zitten met 

vrienden aan die grote eettafel? Of koken aan dat 

gezellige kookeiland? Het is hier allemaal mogelijk. 
 




 


EERSTE VERDIEPING
 

Nemen we de trap naar de eerste verdieping dan treffen 

we daar drie volwaardige slaapkamers aan, variërend in 

formaat. Allen beschikken over grote raampartijen voor 

aangename lichtinval welke zijn voorzien van dubbel 

glas. 
 



 

De badkamer is voorzien van een douche en 

wastafelmeubel. Creëer jij hier wellicht die moderne 

badkamer met fraaie inloopdouche?
 





































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Locatie op de kaart
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