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Fenkelstraat Oudenbosch

woont u 

binnenkort 

op nummer

17 A



Overdracht

Vraagprijs € 215.000,- k.k.

Servicekosten € 133,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, bovenwoning

Woonlaag 1e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1901

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dubbel glas


Muurisolatie

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 50 m²

Inhoud 228 m³

Oppervlakte gebouwgebonden 

buitenruimte

25 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 2 (waarvan 1 slaapkamer)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging In centrum


Nabij openbaar vervoer


Nabij school


Nabij snelweg

 

KENMERKEN



Tuin

Type Zonneterras

Hoofdtuin Ja

Staat Goed onderhouden

 

Energieverbruik

Energielabel B

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2022

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming


Vloerverwarming

Tuin aanwezig Ja

KENMERKEN



OMSCHRIJVING
Het voormalig karakteristieke winkelpand aan Op je eigen riante dakterras is het goed toeven. In alle 
Fenkelstraat 15-17 in Oudenbosch is de afgelopen rust en privacy geniet jij hier van een boek, een hapje, 
jaren getransformeerd tot een winkelruimte met drankje en goed gezelschap. 

daarboven een viertal startersappartementen. 
 



 
BIJZONDERHEDEN

Het nieuwe, instapklare appartement aan Fenkelstraat VERENIGING VAN EIGENAARS

17A dat recentelijk is opgeleverd, komt via ons kantoor De VVE Residentie De Fenkel is ingeschreven bij de 
te koop!  is jouw unieke kans om je intrek te nemen in Kamer van Koophandel. Doordat recent de vergunning 
een fraai afgewerkt appartement waarin alles nieuw is tot bewoning is afgegeven door de Gemeente 
en je beschikt over een heerlijk dakterras. 
 Halderberge hebben er nog geen vergaderingen binnen 


 deze VVE plaatsgevonden. Er zijn nog geen notulen 
De ligging midden in het centrum van Oudenbosch, danwel financiële jaarstukken aanwezig op het moment 
zorgt ervoor dat je alles binnen handbereik hebt. Of het van publiceren van dit appartement. 

nu gaat om winkels, restaurants en het openbaar 

vervoer, je vindt het allemaal op steenworp afstand. 
 Ten aanzien van de juistheid van deze informatie kan 


 door TOFFwonen en verkoper geen aansprakelijkheid 
Sta jij te popelen om je eerste stappen naar worden aanvaard. Aan de vermelde informatie en 
zelfstandigheid te zetten? Of zoek jij als belegger een plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend. 

mooi appartement voor de verhuur? Dit is jouw kans. 

Een bezichtiging plan je snel en gemakkelijk via ons Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

kantoor. We heten je van harte welkom aan De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige 
Fenkelstraat 17A in Oudenbosch.
 manier van meten toe te passen voor het geven van 


 een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De 

INDELING
 Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet 
Vanuit de centrale hal kom je via de trapopgang aan bij volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
het sfeervolle appartement dat gelegen is op de eerste afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de 
verdieping. 
 meting. Uitgangspunt blijft altijd; “wat u ziet is wat u 


 koopt” en de objectinformatie is van lagere prioriteit.

De ruime, lichte hal is het centrale gedeelte van het 

appartement en verbindt de verschillende ruimtes met 

elkaar. 
 



 

Zo tref je er het frisse, in neutrale tinten afgewerkte 

toilet en de in dezelfde stijl uitgevoerde luxe badkamer 

met ligbad, inloopdouche en wastafelmeubel. 
 



 

De sfeervolle living is strak afgewerkt met stucwanden, 

een fraaie laminaatvloer en voorzien van een stoere 

schuifdeur. De grote raampartij zorgt voor veel en 

aangename lichtinval. Het gehele appartement is 

bovendien voorzien van aangename vloerverwarming.
 



 

Vanuit de woonkamer loop je zo de slaapkamer binnen. 

Deze biedt voldoende plaats aan een tweepersoonsbed 

en een kledingkast. 
 




De gesloten keuken is gelegen aan de achterzijde van 
het appartement. De moderne luxe keuken in parallel 
opstelling is uitgevoerd in een chique donkere 
kleurstelling met marmerlook blad. Ook de 
aansluitingen voor het witgoed vind je hier. 





























Plattegrond



Locatie op de kaart
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