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President Hopstakenlaan Hoeven

woont u 

binnenkort 

op nummer

17



Overdracht

Vraagprijs € 440.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning

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 247 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 122 m²

Inhoud 502 m³

Oppervlakte overige inpandige 

ruimten

21 m²

Oppervlakte externe bergruimte 8 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

KENMERKEN



Ligging In bosrijke omgeving


In woonwijk


Nabij openbaar vervoer


Nabij school


Nabij snelweg

 

Tuin

Type Voortuin

Staat Normaal

Tuin 2 - Type Achtertuin

Tuin 2 - Hoofdtuin Ja

Tuin 2 - Oriëntering Zuid-west

Tuin 2 - Heeft een achterom Ja

Tuin 2 - Staat Goed onderhouden

 

Energieverbruik

Energielabel C

 

CV ketel

CV ketel Remeha Avanta 28c HR

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2019

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 2

Aantal overdekte 

parkeerplaatsen

1

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming


Vloerverwarming (gedeeltelijk)

KENMERKEN



Parkeergelegenheid Aangebouwde stenen garage

Heeft kabel-tv Ja

Glasvezelaansluiting aanwezig Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Telefoonaansluiting aanwezig Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft een dakraam Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

KENMERKEN



OMSCHRIJVING
Thuiskomen in een omgeving waar je kunt ontspannen 
EERSTE VERDIEPING

en opladen voor de volgende dag, dat willen we toch Met de vaste trap naar boven bereik je de eerste 
allemaal? 
 verdieping. Hier bevinden zich drie volwaardige 


 slaapkamers, die net als de benedenverdieping netjes 
Dan zal deze fraaie half-vrijstaande woning aan de zijn afgewerkt.

President Hopstakenlaan in Hoeven je zeker 

aansprekek. Je woont hier namelijk niet alleen in een De volledig betegelde badkamer is voorzien van een 
rustige groenrijke omgeving, maar tevens direct douche, toilet en een tweetal wastafels.

tegenover het Seminariebos behorende bij het 


indrukwekkende Seminarie Bovendonk. 
 
TWEEDE VERDIEPING  



 Ook de tweede verdieping bereik je via een vaste trap. 

De woning beschikt naast 4 slaapkamers en een ruime Op de voorzolder tref je de aansluitingen voor het 
living over een aanpandige garage en een zonnige tuin witgoed en volop bergruimte.

om te vertoeven. 
 Daarnaast vind je op deze verdieping nog een riante 


 vierde (slaap)kamer.

Hoeven is een gezellig Brabants dorp met een leuke 

winkelstraat, diverse horeca en een actief 
TUIN

verenigingsleven. Je woont hier zeer centraal ten De keurig aangelegde achtertuin heeft een ligging op 
opzichte van het centrum, de basisschool, de het Zuidwesten.

sportclubs, het Pagnevaartbos en de toerit naar de De tuin is voorzien van meerdere terrassen, 
snelweg. Zo bereik je ook nog eens snel en gemakkelijk plantenborders, een gazon en een houten berging. 

de omliggende Brabantse steden, maar tevens de Een heerlijke plek om in alle privacy volop te genieten 
Randstad en België zijn op die manier eenvoudig
 van het buitenleven. 

aan te rijden.
 




 
BIJZONDERHEDEN

Ben jij op zoek naar een keurig onderhouden
 Ten aanzien van de juistheid van deze informatie kan 
half-vrijstaande woning welke rustig is gelegen op door TOFFwonen en verkoper geen aansprakelijkheid 
loopstand van de winkels? 
 worden aanvaard. Aan de vermelde informatie en 
Dan nodigen we je van harte uit bij deze TOFFe woning plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend. 

aan de President Hopstakenlaan 17 in Hoeven. 
 




 Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.


INDELING
 De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige 
Parkeer je auto op de ruime oprit of in je eigen manier van meten toe te passen voor het geven van 
aanpandige garage. 
 een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De 


 Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet 
Via de hal kom je in de keurig nette, ruime living. volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
Dankzij de vele raampartijen geniet je hier van veel afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de 
aangenaam daglicht. Er is meer dan voldoende plaats meting. Uitgangspunt blijft altijd; “wat u ziet is wat u 
voor een grote zithoek en dankzij de uitbouw aan de koopt” en de objectinformatie is van lagere prioriteit.

achterzijde ook voor een riante eettafel om met zijn 

allen lekker lang te tafelen. 
 



 

De half-open keuken staat in verbinding met de 

woonkamer en geeft je toegang tot de achtertuin.
 

De luxe keuken is geplaatst in parallel opstelling en 

beschikt naast volop kastruimte over diverse 

inbouwapparatuur. Alle ruimte dus om gezellig te 

koken. 
 



 


 


 


 


































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Locatie op de kaart





TOFFwonen

0165 -  32 67 27

www.toffwonen.nl



Klinkstraat 6H

4731DM Oudenbosch


