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Bovenstraat Hoeven

woont u 

binnenkort 

op nummer

59



Overdracht

Vraagprijs € 685.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1966

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Samengesteld

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dakisolatie


Dubbel glas


Muurisolatie

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 2.010 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 180 m²

Inhoud 781 m³

Oppervlakte overige inpandige 

ruimten

48 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 6 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

KENMERKEN



Ligging In bosrijke omgeving


Nabij openbaar vervoer


Nabij school


Nabij snelweg


Vrij uitzicht

 

Tuin

Type Tuin rondom

Hoofdtuin Ja

Staat Goed onderhouden

 

Energieverbruik

Energielabel A

 

CV ketel

CV ketel Intergas HR Eco hybrid

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2022

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 4

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Houtkachel


Warmtepomp

Heeft airco Ja

Heeft kabel-tv Ja

Heeft een rookkanaal Ja

Glasvezelaansluiting aanwezig Ja

Tuin aanwezig Ja

Telefoonaansluiting aanwezig Ja

KENMERKEN



Beschikt over een 

internetverbinding

Ja

Heeft schuur/berging Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

Eigendom Eigen grond

KENMERKEN



OMSCHRIJVING
Jij hebt de wens om landelijk te wonen, je voelt je fijn in Vanuit de keuken betreed je het portaal met toiletruimte  
de natuur, maar wilt waar het kan ook graag met gemak en toegang tot de op de beneden verdieping gelegen 
de reuring en faciliteiten van een dorp opzoeken?
 badkamer.

Dan kan het niet anders dan dat deze vrijstaande 

woning aan de rand van Hoeven jouw interesse heeft Deze stijlvolle badkamer is ruim en beschikt over een 
gewekt. 
 riante inloopdouche, een toilet, een waskom, 


 designradiator en een ligbad van waaruit het 
De woning beschikt over 4 slaapkamers, een grote ontspannen wegdromen is.

schuur en is recentelijk volledig gemoderniseerd en 

verduurzaamd. 
 Ten slotte vind je op de beneden verdieping nog een 


 extra werkkamer en een grote aanpandige schuur van 
Op een perceel van ruim 2000 m² eigen grond geniet je plusminus 50 m² met bergzolder.

hier van een zee aan ruimte, een vrij uitzicht en dat fijne 

landelijke gevoel. Met het Pagnevaartbos praktisch aan 
EERSTE VERDIEPING

je voeten kun je optimaal genieten in de natuur. 
 Nemen we de trap dan komen we op de eerste 


 verdieping die net als beneden volledig is 
Maar ook het centrum van Hoeven met al zijn gemoderniseerd. 

voorzieningen ligt op steenworp afstand. 
 

Zo pak je gemakkelijk de fiets voor een bezoekje aan De overloop geeft je toegang tot drie sfeervolle strak 
de lokale bakker, slager of supermarkt, breng je de afgewerkte slaapkamers, variërend in formaat.

kinderen eenvoudig naar de basisschool of zit je snel en 


gemakkelijk aan tafel bij een van de smaakvolle 
TWEEDE VERDIEPING

restaurants.
 Een vaste trap leid je naar de tweede verdieping.



 

Tel daarbij op een uitstekende bereikbaarheid middels Door de plaatsing van twee grote dakkappellen over de 
de nabijgelegen snelweg en je woont hier meer dan fijn gehele breedte is hier een royale vierde slaapkamer 
aan Bovenstraat 59 in Hoeven.
 gecreëerd die qua sfeer, afwerking en stijl niet onder 


 doet voor de rest van de woning. 

Wij zijn zeer enthousiast over dit plekje en deze woning. 

Ben jij dat nou ook? Dan nodigen we je van harte uit om Vanuit je raam geniet je hier van een verstrekkend 
dit plaatje zelf te komen bewonderen. Zien we je snel? 
 uitzicht over de landerijen.




 



INDELING
 
TUIN

Kom binnen via de hal met trapopgang en voorraadkast Het perceel bestrijkt een oppervlakte van ruim 2000 m².

en loop door naar de ruime en lichte woonkamer. 
 De tuin is rondom de woning gelegen en verzorgd 


 aangelegd met beplanting, volwassen bomen en een 
Deze living is strak afgewerkt en bezorgt je een knus groot gazon. 

thuisgevoel. De houten elementen, het balkenplafond 

en de sfeervolle haard maken dit alles een warm In deze tuin is werkelijk alles mogelijk. 

geheel.
 Creëer jij hier je eigen groentetuin, lopen hier binnenkort 


 jouw beestjes te grazen of trek jij liever baantjes in je 
Ook de gesloten bourgondische woonkeuken is zo'n eigen zwembad? Maar wie weet is de huidige inrichting 
fijne leefruimte. Wij kunnen ons voorstellen dat je hier voor jou al paradijselijk genoeg.

heel wat uurtjes doorbrengt om te kokkerellen of 

gewoon gezellig te tafelen en bijkletsen met familie en 
BIJZONDERHEDEN

vrienden. Aan luxe geen gebrek in deze landelijke Ten aanzien van de juistheid van deze informatie kan 
keuken voorzien van diverse inbouwapparatuur. 
 door TOFFwonen en verkoper geen aansprakelijkheid 
En wat dacht je van die heerlijke openslaande worden aanvaard. Aan de vermelde informatie en 
tuindeuren en prachtige schouw met functionele plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend. 

kachel?
 



 


 




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



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart





TOFFwonen

0165 -  32 67 27

www.toffwonen.nl



Klinkstraat 6H

4731DM Oudenbosch


