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Overdracht
Vraagprijs € 400.000,- k.k.
Aanvaarding In overleg
 
Bouw
Type object Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwperiode 1930
Dakbedekking Verzinkt
Type dak Mansardedak
Isolatievormen Dakisolatie


Dubbel glas

Muurisolatie

 
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 485 m²
Gebruiksoppervlakte wonen 150 m²
Inhoud 380 m³
 
Indeling
Aantal bouwlagen 4
Aantal kamers 5 (waarvan 3 slaapkamers)
Aantal badkamers 1
 
Locatie
Ligging Buiten bebouwde kom


In bosrijke omgeving

Nabij openbaar vervoer

Nabij snelweg

Open ligging

Vrij uitzicht

Type Achtertuin
 
Energieverbruik
Energielabel C

Kenmerken

& specificaties



 
CV ketel
Warmtebron Gas
Eigendom Eigendom
 
Uitrusting
Aantal parkeerplaatsen 3
Aantal overdekte parkeerplaatsen 1
Warm water CV-ketel
Verwarmingssysteem Centrale verwarming
Parkeergelegenheid Vrijstaande stenen garage
Heeft kabel-tv Ja
Tuin aanwezig Ja
Heeft een garage Ja
Telefoonaansluiting aanwezig Ja
Heeft zonwering Ja

Kenmerken

& specificaties



Omschrijving

Nieuw in verkoop: unieke vrijstaande
woning, vrij gelegen tussen Oudenbosch
en Hoeven. 




Wilt u genieten van vrijheid en ruimte,
met alle voorzieningen in de nabijheid,
dan nodigen wij u van harte uit deze
prachtige woning te komen bekijken. 




INDELING BEGANE GROND

Entree met gardarobe, meterkast en
trapopgang naar de eerste verdieping.




Via de hal komt u in de ruime, lichte L-
vormige woonkamer voorzien van
houten parketvloer, stucwanden en
plafonds.








De woonkamer is voorzien van
tuindeuren welke toegang geven tot een
prachtige aluminium-glazen tuinkamer
welke een absolute aanwinst is voor de
woning en het binnen/buitengevoel
creëert.



Aansluitend aan de woonkamer bevindt
zich de gesloten keuken in lichte
kleurstelling voorzien van fornuis. In
deze keuken bevinden zich tevens de
aansluiting voor het witgoed en CV. 




Extra bergruimte vindt u in de kelder
waarover deze woning beschikt met een
hoogte van 120 cm.





















Bovendien bevindt zich op de begane grond één
slaapkamer, gesitueerd tussen de woonkamer en
de tuinkamer. Schuif de gordijnen van de schuifpui
open en u geniet ook vanuit uw bed van uw
tuinkamer en tuin.




De badkamer is eveneens op de begane grond
gesitueerd, gelegen achter de keuken. In deze
badkamer bevindt zich een luxe maatwerk
badkamermeubel voorzien van dubbele wastafel,
een toilet en luxe inloopdouche.





Zowel de keuken als de tuinkamer geven toegang
tot de geheel omsloten, zonnige achtertuin waar
het heerlijk toeven is.




In de achtertuin bevindt zich een vrijstaande
stenen garage met ruimte voor 1 auto. Verder is er
voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. 




Als extra informatie kunnen wij u melden dat de
platte daken evenals het zinken dak dateren uit
2013. Het schilderwerk is van 2017 waarbij de
overstekken grotendeels zijn vervangen.





EERSTE VERDIEPING





Via de trapopgang bereikt u de eerste 
verdieping waar zich nog een tweetal 
ruime slaapkamers bevinden, beide 

voorzien van inbouwkasten. 




Op de eerste verdieping bevindt zich 
tevens een vlizotrap met toegang tot 

een bergzolder. 












Locatie

op de kaart



Heeft u 

interesse?

Sint Bernardusstraat 6 C

4741 RS Hoeven
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