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op nummer

19



Overdracht

Vraagprijs € 675.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, bungalow, vrijstaande woning, semibungalow

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1985

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dakisolatie


Dubbel glas


Muurisolatie


Vloerisolatie

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 1.301 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 217 m²

Inhoud 780 m³

Oppervlakte overige inpandige 

ruimten

10 m²

Oppervlakte externe bergruimte 32 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 2

 

Locatie

KENMERKEN



Ligging In woonwijk


Nabij school


Nabij snelweg


Vrij uitzicht

 

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 A+

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 3

Warm water Zonneboiler

Verwarmingssysteem Warmtepomp


Warmterecuperatiesysteem

Parkeergelegenheid Vrijstaande stenen garage

Heeft kabel-tv Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Telefoonaansluiting aanwezig Ja

Heeft een dakraam Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

Eigendom Eigen grond

KENMERKEN



Eigendom Eigen grond

KENMERKEN



OMSCHRIJVING
Op een perceel van 1300 m² eigen grond in het Eén slaapkamer is voorzien van een moderne 
gemoedelijke dorpje Zegge staat deze schitterende, badkamer ensuite met inloopdouche, toilet en modern 
niet alledaagse vrijstaande Deense woning. 
 wastafelmeubel.

Een riant duurzaam generatiehuis waarin je met je gezin 

kunt doorgroeien en comfortabel oud kunt worden De tweede badkamer bereik je via de hal. Deze is 
dankzij de slaapkamers en badkamers op de begane eveneens modern in dezelfde stijl afgewerkt en heeft 
grond. 
 net als de andere badkamer een inloopdouche, toilet 



 en modern wastafelmeubel.

De ligging is perfect aangezien je hier profiteert van het 


beste van twee werelden. Enerzijds grenst je tuin aan 
EERSTE VERDIEPING

het landelijke buitengebied, anderzijds woon je hier De gigantische eerste verdieping beschikt op dit 
rustig in een kindvriendelijke woonwijk op loopafstand moment over twee kamers met aangenaam daglicht via 
van de dorpskern met o.a. een supermarkt, de raampartijen en dakramen. Deze verdieping is echter 
basisschool, friettent en bushalte. 
 nog geheel naar eigen inzicht her in te delen.



 

Je woont hier onder de rook van Roosendaal en ook Ook aan bergruimte heb je geen gebrek op de riante 
omliggende dorpen als Oudenbosch, Bosschenhoofd bergzolder.

en Rucphen zijn gemakkelijk en snel te bereiken.
 


Met de auto zit je binnen enkele minuten op de snelweg 
TUIN

en zet jij koers richting de Randstad, het Zuiden of Rust, ruimte en groen dat vind je hier terug in de diepe 
België.
 achtertuin met vijver, beplanting, terras en een 


 adembenemend uitzicht over de landerijen. 

Wil jij graag wonen in een dorp, maar toch ook graag Geniet van je bakje koffie onder het prieeltje en 
heel landelijk en vrij? Dan nodigen we je van harte uit bij verbouw je eigen groente en fruit in de tuinkas. 

deze eigentijdse, levensloopbestendige woning aan Dat klinkt toch als het perfecte buitenleven?

Lagestede 19 in Zegge. 
 




 De vrijstaande garage is de aangewezen plek voor het 

INDELING
 opbergen van je spullen danwel het droog en veilig 
Parkeer je auto op de riante oprit en kom binnen via de parkeren van je auto of motor.

voordeur. De hal onderscheid zich in een portaal met 

trapopgang naar de eerste verdieping en een tweede 
BIJZONDERHEDEN

vertrek van waaruit je toegang hebt tot de rest van de PROJECTNOTARIS

woning. 
 Voor deze woning is een projectnotaris aangesteld. 



 De overdracht van de woning wordt verricht bij 
Loop door naar de royale, lichte living die dankzij de Markvliet Netwerk Notarissen in Oudenbosch. 

grote raampartijen en schuifpuien in directe verbinding 

staat met de prachtige tuin. Aan ruimte geen gebrek! 
 De afgelopen jaren zijn er meerdere woning 
Je plaatst hier met gemak een grote zithoek en dito verbeterende investeringen gedaan, waaronder:

eettafel. 
 vernieuwen badkamers (2015) 



 nieuwe keuken (2016)

Ook de luxe keuken mag er wezen en past qua stijl nieuw interieur bijkeuken (2017)

naadloos bij de rest van de woning. De open keuken is warmtepomp en zonneboiler (2017)

voorzien van een groot werkblad met schiereiland, een Zonnepanelen (2018)

separate kastenwand en Siemens apparatuur. 
 Aquacell waterontharder (2018)



 Hörmann elektrische garagedeur (2021)

Vanuit de keuken loop je zo de bijkeuken in met 

afzonderlijke technische ruimte. De bijkeuken heeft een Ten aanzien van de juistheid van deze informatie kan 
eigen werkblad, spoelbak en opbergkasten in dezelfde door TOFFwonen en verkoper geen aansprakelijkheid 
afwerking als de keuken. 
 worden aanvaard. Aan de vermelde informatie en 


 plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend. 

Op de benedenverdieping bevinden zich een tweetal 

slaapkamers. 
 




OMSCHRIJVING
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


