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Willeke Joostenstraat Bosschenhoofd

woont u 

binnenkort 

op nummer

6



Overdracht

Vraagprijs € 750.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1975

Dakbedekking Bitumen

Type dak Zadeldak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dakisolatie


Muurisolatie


Spouwmuren


Vloerisolatie

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 1.033 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 251 m²

Inhoud 895 m³

Oppervlakte overige inpandige 

ruimten

30 m²

Oppervlakte externe bergruimte 11 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 

buitenruimte

47 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 6 (waarvan 5 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

Aantal balkons 2

KENMERKEN



 

Locatie

Ligging In bosrijke omgeving


In woonwijk


Nabij school


Nabij snelweg

 

Tuin

Type Voortuin

Staat Goed onderhouden

Tuin 2 - Type Achtertuin

Tuin 2 - Hoofdtuin Ja

Tuin 2 - Heeft een achterom Ja

Tuin 2 - Staat Prachtig aangelegd

 

Energieverbruik

Energielabel C

 

CV ketel

CV ketel Intergas

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2020

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 4

Aantal overdekte 

parkeerplaatsen

2

Warm water CV-ketel

KENMERKEN



Verwarmingssysteem Centrale verwarming


Vloerverwarming (gedeeltelijk)

Parkeergelegenheid Carport


Parkeerkelder

Heeft airco Ja

Heeft een balkon Ja

Heeft kabel-tv Ja

Tuin aanwezig Ja

Telefoonaansluiting aanwezig Ja

Beschikt over een 

internetverbinding

Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft een dakraam Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

KENMERKEN



OMSCHRIJVING
Royaal en comfortabel wonen, dat doe je in deze De living is ruimtelijk en speels ingericht met diverse 
blikvanger aan de Willeke Joostenstraat in knusse zithoeken en een groot eetkamergedeelte. 

Bosschenhoofd. We spreken hier oprecht over wonen Zelfs met een groot gezin, ben je hier allen samen, 

met een WAUW-factor, want de huidige bewoners maar loop je elkaar niet in de weg en kun je voor ieder 
hebben deze vrijstaande woning met ondergrondse een fijne plek in deze ruimte creëren. Je afwerking is 
garage volledig gemoderniseerd tot een luxe en luxe, warm en gezellig met een mooie visgraad 

eigentijdse droomvilla. 
 pvc-vloer, chique zwarte kozijnen en deuren, dito 


 raambekleding en strak gestucte wanden en plafonds 
Met riante woonvertrekken, 5 slaapkamers, een met inbouwspots.

vrijstaande hobby/praktijkruimte en een heerlijke tuin 

ontbreekt het je aan niks op een perceel van ruim 
 De gesloten woonkeuken bevindt zich aan de 
1000 m². Tel daar nog een mooie, bosrijke omgeving achterzijde en bied je een fraai uitzicht op de tuin. 

aan op en het plaatje is compleet. 
 De luxe moderne keuken voorziet je in alle gemakken 


 met een groot werkblad, diverse inbouwapparatuur en 
Bosschenhoofd is een kleinschalig gemoedelijk dorp. 
 een aparte kastenwand met volop bergruimte.

In het dorp beschik je over een basisschool, lokale 


bakker, diverse (sport)verenigingen, een huisartsen- 
EERSTE VERDIEPING

praktijk en meerdere horecagelegenheden. Je woont Nemen we de trap naar boven dan komen we op de 
hier op fietsafstand van de grotere dorpen Hoeven, overloop die dezelfde fraaie afwerking kent als 
Oudenbosch en Rucphen zodat je ook van het beneden. De overloop vormt de schakel tussen de vijf 
ruimschootse aanbod aan voorzieningen in deze volwaardige slaapkamers, variërend in formaat. 

plaatsen profiteert. 
 



 De kamers zijn strak afgewerkt met stucwanden, 
De bosrijke omgeving bied je meer dan voldoende inbouwspots, een fraaie vloer en airco's. Een aantal 
ontspanning en vertier. En met de uitvalswegen op kamers hebben zelfs toegang tot een eigen balkon.

steenworp afstand ben je snel en gemakkelijk 

onderweg naar je werk of op pad om andere gezellige In de riante moderne badkamer kom je volledig tot rust. 
Brabantse steden te verkennen. 
 Of jij de voorkeur geeft aan een verfrissende douche of 


 een ontspannen badritueel het kan hier allebei. 

Dus zoek jij een riant instapklaar huis met voldoende De badkamer is verder uitgerust met een dubbele 
ruimte voor iedereen, de mogelijkheid om je hobby of wastafel, een design radiator, een toilet en bidet. 

beroep aan huis uit te oefenen in een rustige omgeving Een gerust gevoel, want zelfs in de drukke ochtendspits 
en dat alles met een WAUW-factor? Dan kan het niet loop je elkaar hier niet in de weg.

anders dan dat je deze woning met eigen ogen wilt 

zien. We heten je van harte welkom aan de Willeke 
BALKON

Joostenstraat 6 in Bosschenhoofd.
 Zowel aan de linker- als rechterzijde van de woning is 



 een balkon welke toegankelijk zijn via een aantal 

INDELING
 slaapkamers.

Je hart maakt een sprongetje als jij de afrit van de 


snelweg richting Bosschenhoofd neemt. Nog enkele 
TUIN

minuten en je arriveert bij je heerlijke huis aan de De riante tuin is keurig en fraai aangelegd. 

Willeke Joostenstraat. Dat voelt als thuiskomen! 
 Zowel voor als achter is de tuin voorzien van mooie 
Aan jou de keus of je je auto parkeert onder je carport sierbestrating, gazon en beplanting. 

of in je eigen parkeergarage onder je woning. 
 



 In de achtertuin is het meer dan goed toeven. 

Via de voordeur betreden we de imposante hal van de Kies je ideale plekje in de zon of in de schaduw, met 
woning. Deze hal vormt het centrale punt in de woning een drietal terrassen is dat zeker mogelijk.

en geeft je toegang tot de meterkast, garderobekast, Het grote gazon nodigt uit om een balletje te trappen of 
moderne toiletruimte, de parkeerkelder, een riante speel jij hier liever een partijtje badminton of volleybal?

bijkeuken en diverse mogelijkheden om de woonkamer 

te betreden. 
 



 




Achter in de tuin staat een multifunctioneel bijgebouw. 
Met een eigen keukenblok is dit de ideale ruimte voor je 
kantoor aan huis of praktijkruimte. 

Maar ook een man cave zou hier niet misstaan.





BIJZONDERHEDEN

Ten aanzien van de juistheid van deze informatie kan 
door TOFFwonen en verkoper geen aansprakelijkheid 
worden aanvaard. Aan de vermelde informatie en 
plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend. 




Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige 
manier van meten toe te passen voor het geven van 
een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De 
Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet 
volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de 
meting. Uitgangspunt blijft altijd; “wat u ziet is wat u 
koopt” en de objectinformatie is van lagere prioriteit.





















































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Locatie op de kaart





TOFFwonen

0165 -  32 67 27

www.toffwonen.nl



Klinkstraat 6H

4731DM Oudenbosch


