
Te koop in Netersel

BEEMKE 46

Leuke tweekapper met carport en bijgebouw!

Roijmans Makelaardij

TEL. 0497380103

roijmans.nl

info@roijmans.nl



Overdracht

Koopsom € 345.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1989

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zaag- of sheddak

Isolatievormen Dakisolatie

Dubbel glas

Muurisolatie

Vloerisolatie

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 189 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 95 m²

Inhoud 416 m³

Oppervlakte overige inpandige ruimten 18 m²

Oppervlakte externe bergruimte 34 m²

Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 11 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

In bosrijke omgeving

In woonwijk

Nabij school

 

Tuin

Type Achtertuin

Kenmerken
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Hoofdtuin Ja

Oriëntering Noord west

Heeft een achterom Ja

Staat Prachtig aangelegd

 

Energieverbruik

Energielabel C

 

CV ketel

CV ketel Intergas Kombi Kompakt HR 28/24

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2011

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 2

Aantal overdekte parkeerplaatsen 1

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Vloerverwarming (gedeeltelijk)

Parkeergelegenheid Carport

Heeft kabel-tv Ja

Glasvezelaansluiting aanwezig Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft rolluiken Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft een schuifpui Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

Kenmerken



4 | roijmans.nl



Omschrijving
Ben je op zoek naar een leuke 2-onder-1-kapwoning met afsluitbare carport en 
groot bijgebouw? Dan is dit dé kans! Het bijgebouw is voor diverse doeleinden 
geschikt zoals thuis werken, chillroom voor de kinderen, hobbyruimte, 
werkruimte etc. etc. Het bijgebouw is in geïsoleerde spouw metselwerk 
opgetrokken en geïsoleerd zadeldak met pannen gedekt! De woning is perfect 
gelegen in een rustige en jonge woonwijk. Enkele kenmerken van de woning 
zijn: keurig onderhouden, begane grond voorzien van vloerverwarming, mooie 
inbouwkeuken van 2009, eetkeuken met schuifpui naar de tuin, complete 
badkamer en zéér royale ouderslaapkamer van ruim 20 m²!  




Begane grond:

Overdekte entree. Hal met garderobe en meterkast voorzien van 6 groepen en 
2 aardlekschakelaars. Glasvezelaansluiting in meterkast aanwezig.




Speels ingedeelde woonkamer met mooi uitzicht op het plein aan de voorzijde! 
Grote voorraadkast. Eetkeuken met schuifpui naar de achtertuin. Open keuken 
met inbouwkeuken geplaatst in 2009 in hoekopstelling voorzien van  5-pits 
gaskookplaat, afzuigkap, spoelbak, vaatwasser, combi magnetron en koelkast. 
De afzuigkap is van het merkt ‘Itho’ en alle overige inbouwapparatuur is van 
het merk ‘Bosch’.




Halfhoog betegelde bijkeuken met aansluitingen was- en droogmachine. 
Geheel modern betegelde toiletruimte met hangcloset, hoekfontein en 
mechanische afzuiging. Werkkast met legplanken en opstelling unit 
vloerverwarming.




De begane grond van de woning is keurig afgewerkt met doorlopende 
tegelvloer voorzien van vloerverwarming met uitzondering van het toilet. De 
vloeren zijn in 2001 vernieuwd en voorzien van vloerverwarming. De wanden 
zijn keurig bezet in stucwerk en de plafonds in wit spuitwerk. De begane grond 
is geheel in lichte moderne kleurtinten afgewerkt.




Eerste verdieping:

Royale overloop.




Zéér royale ouderslaapkamer van ruim 20 m² voorzien van dakkapel en totaal 
drie draai-/kantelramen geplaatst in 2005. Oorspronkelijk bestond de 
ouderslaapkamer uit twee slaapkamers, het is daarom mogelijk om van de 
ouderslaapkamer eventueel weer twee slaapkamers te maken.




Tweede slaapkamer met bergkast onder de dakschuinte en draai-/kantelraam 
van 2005.
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Omschrijving
Op de trap en de overloop ligt nette vloerbedekking en de slaapkamers zijn 
keurig afgewerkt met laminaatvloeren, stucwerkwanden en 
spuitwerkplafonds. De raamkozijnen zijn in 2005 vernieuwd en volledig 
uitgevoerd in draai-/kantelramen.




Volledig betegelde badkamer voorzien van toilet, douchecabine, 2-persoons 
ligbad, designradiator, vloerverwarming, wastafel met spiegel en planchet, 
mechanische afzuiging en Velux dakvenster. 




Tweede verdieping:

Vlizotrap naar royale zolder met stahoogte en opstelling combi ketel. Ook de 
tweede verdieping is afgewerkt met betonvloer. Het plaatsen van een vaste 
trap naar de tweede verdieping is mogelijk.




Buiten:

Ruime oprit die plaats biedt aan twee auto’s waarvan één onder de carport. De 
carport is afsluitbaar met een rolluik op afstandsbediening. De carport is fraai 
en degelijk gebouwd uitgevoerd met pannen dak en luik aanwezig naar de 
zolder boven de carport. 




De achtertuin is netjes en onderhoudsvriendelijk afgewerkt in straatwerk en 
borders met planten en bomen.




Groot vrijstaand bijgebouw voor diverse doeleinden geschikt zoals thuis 
werken, chillroom voor de kinderen, hobbyruimte, werkruimte etc. etc. Het 
bijgebouw is voorzien van geïsoleerde spouw metselwerk, geïsoleerd zadeldak 
gedekt met pannen, isolerende beglazing, vloeistofdichte rubber vloer! 
Toegang naar begaanbare royale zolder. Het bijgebouw is voorzien van een 
stortbak met water, buitenkraan, elektra en gasaansluiting.  De voorzijde van 
het bijgebouw is in gebruik als overdekt terras waar het heerlijk toeven is. 




Aandachtspunten:

- Leuke 2-onder-1-kapwoning met afsluitbare carport en groot bijgebouw

- Er is vloer-, spouwmuur- en dakisolatie toegepast

- Volledig isolerende beglazing

- Voorzijde voorzien van rolluiken

- Op verdieping zijn de kozijnen en de beglazing vernieuwd in 2005

- 2 betonnen verdiepingsvloeren

- Dakkapel met Trespa afgewerkt

- De woning beschikt over een energielabel C

- Carport met inbouwspots en elektrische poort met afstandsbediening

- Fraai vrijstaand bijgebouw!

- Netersel is gunstig gesitueerd t.o.v. Veldhoven, Eindhoven, Tilburg én België
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Omschrijving
Wonen in Netersel!




Netersel ligt in de Noord-Brabantse Kempen, ± 25 km ten zuiden van Tilburg, 
± 22 km zuidwestelijk van Eindhoven en ± 25 km ten oosten van Turnhout in 
België.




Netersel is centraal gelegen tussen diverse uitgestrekte natuurgebieden. 
Bekend zijn onder andere Landgoed de Utrecht, de Neterselse en 
Mispeleindse Heide en natuurgebied De Grijze Steen. Op 10 minuten fietsen, 
tussen Hapert en Bladel ligt Natuurpark Groote Beerze, met daarin onder 
andere een bos speciaal ingericht voor educatieve doeleinden.




Met zijn prachtige en afwisselende natuur en vele kilometers verhard fietspad, 
is het een ideaal fietsgebied. Bijzonder is het "fietsroutenetwerk". In navolging 
van het fietsroutenetwerk is in de zomer van 2007 het 'wandelroutenetwerk' 
in Bladel geopend. Middels dit knooppuntensysteem kunt u heel gemakkelijk 
uw eigen route uitstippelen.




Netersel heeft een eigen basisschool. In Bladel, op 4 km fietsen, treft u alle 
vormen van voortgezet en speciaal onderwijs. Netersel is gunstig gesitueerd 
ten opzichte van Veldhoven en Eindhoven. Het hoofdkantoor van ASML 
bevindt zich op slechts 18 km afstand en in circa 20-25 autominuten bent u in 
Eindhoven, de High Tech Campus en het Maxima Medisch Centrum.




Algemeen:

- De gegevens die u hierbij ontvangt zijn met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid samengesteld, er kunnen geen rechten aan worden ontleend

- Genoemde maten zijn indicatief

- Koper dient een waarborgsom te storten of een bankgarantie te deponeren, 
groot 10% van de koopsom
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Begane grond
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Eerste verdieping
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Tweede verdieping
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Vrijstaand bijgebouw
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Vrijstaand bijgebouw
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Gebruiksoppervlakte & Inhoud
Project: Beemke 46, Netersel
Datum: 9-11-2022

Totaal woning Totaal gebruiksoppervlak wonen m2 95
Overige inpandige ruimte m2 18
Gebouwgebonden buitenruimte m2 11
Externe bergruimte m2 34
Totaal bruto inhoud ext. Bergruimte m3 98
Totaal bruto inhoud woning m3 416

Begane grond Totaal gebruiksoppervlak wonen (incl. binnenmuren) 53,7
Gebruiksoppervlak bouwlaag (incl. o.i.r.) 53,7
Aftrekposten (nissen, trapgaten, vides > 4 m2) 0,0
Overige inpandige ruimte 0,0
Kubieke meters (m3) 198,1

Gebouwgebonden buitenruimte (dakterras/balkon/Carport) 11,3

Externe bergruimte 34,1

1e Verdieping Totaal gebruiksoppervlak wonen (incl. binnenmuren) 40,9
Gebruiksoppervlak bouwlaag (incl. o.i.r.) 40,9
Aftrekposten (nissen, trapgaten, vides > 4 m2) 0,0
Overige inpandige ruimte 0,0
Kubieke meters (m3) 153,7

Gebouwgebonden buitenruimte (dakterras/balkon/Carport) 0,0

Externe bergruimte 0,0

2e Verdieping Totaal gebruiksoppervlak wonen (incl. binnenmuren) 0,0
Gebruiksoppervlak bouwlaag (incl. o.i.r.) 18,2
Aftrekposten (nissen, trapgaten, vides > 4 m2) 0,0
Overige inpandige ruimte 18,2
Kubieke meters (m3) 64,0

Gebouwgebonden buitenruimte (dakterras/balkon/Carport) 0,0

Externe bergruimte 0,0

Disclaimer
Het inmeten volgens de NEN 2580 gebeurt op locatie en wordt uitgevoerd door één van onze WoningCoaches. De 
Meetinstructies zijn gebaseerd op NEN 2580. Dit is een Nederlandse richtlijn welke voorschrijft hoe de oppervlakten en 
inhouden van alle soorten gebouwen bepaald moeten worden. Hoewel de berekeningen voor dit meetcertificaat met zorg 
door ons kantoor zijn uitgevoerd, aanvaardt AV2 echter geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of omissies in de 
berekeningen en zijn de algemene voorwaarden van AV2 de WoningCoaches van toepassing . Voor meer informatie kunt 
u kijken in de Meetinstructie Bruto inhoud woningen en de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen van de NVM.



 
 
 
LIJST VAN (ON)ROERENDE ZAKEN BEHORENDE BIJ DE KOOPAKTE 
 
Betreffende het perceel : Beemke 46 NETERSEL 

 
De in de kolom “blijft achter” aangekruiste zaken zijn in de koopsom inbegrepen. 
 
 

 
ZAKEN 

 
blijft achter 

 
gaat mee 

ter 
overname 

niet van 
toepassing 

     

Tuinaanleg / (sier-)bestrating / beplanting / erfafscheiding x    

Buiten / tuinverlichting x    

Tuinhuisje / buitenberging    x 

Plantenkas / broeikas    x 

Bekabeling en leidingen x    

Bewateringssysteem    x 

Vlaggenmast    x 

Voet droogmolen x    

(Schotel)antenne    x 

(Buiten)brievenbus    x 

(Voordeur)bel en trafo x    

(Veiligheids)sloten x    

Alle sleutels x    

Overig hang- en sluitwerk x    

Alarminstallatie    x 

Rolluiken/zonwering buiten x    

Zonwering binnen    x 

Gordijnrails x    

Gordijnen begane grond glasgordijnen x  x  

Gordijnen begane grond overgordijnen   x  

Gordijnen verdieping gehaakte valletjes  x   

Gordijnen verdieping overgordijnen   x  

Losse horren / rolhorren x    

Rolgordijnen / lamellen / luxaflex    x 

Vloerbedekking / linoleum x    

Parketvloer(en) / kurkvloer(en)    x 

Laminaatvloer(en) x    

Andere vloerafwerking, te weten:___________________    x 

Warmwatervoorziening te weten:     

- Warmwaterboiler + close-in-boiler    x 

- Warmwatergeiser    x 

C.v. met toebehoren x    

(Klok)thermostaat x    

Voorzet / inzet open haard met toebehoren    x 

(Gas)kachel(s)    x 

Alle isolatievoorziening (voorzetramen, radiator, etc.)    x 

Mechanische afzuiging badkamer en toilet b.gr. x    

Airco-installatie    x 

Keukenblok met bovenkasten inclusief verlichting x    

Keuken (inbouw) apparatuur, te weten:     

- Kookplaat, afzuigkap, koelkast x    

- Vaatwasmachine, combimagnetron x    

- Quooker  x   

Inbouwverlichting x    

(Licht)dimmers x    

Schakelmateriaal x    



 
 
 
LIJST VAN (ON)ROERENDE ZAKEN BEHORENDE BIJ DE KOOPAKTE 
 
Betreffende het perceel : Beemke 46 NETERSEL 

 
De in de kolom “blijft achter” aangekruiste zaken zijn in de koopsom inbegrepen. 
 

 
 
ZAKEN 

 
blijft achter 

 
gaat mee 

ter 
overname 

niet van 
toepassing 

     

Opbouwverlichting  x   

Wasmachinekraan x    

Tap- en stop kranen x    

Thermostaatkranen    x 

Wastafel(s) met accessoires x    

Wastafelverlichting x    

Toilet accessoires (toiletrolhouder, toiletbril, spiegel etc.) x    

Badkamer accessoires (spiegel, douchescherm etc.) x    

Losse kasten  x   

Legplanken vaste kasten x    

Spiegelwanden    x 

Sauna met toebehoren    x 

(Huis) telefoontoestellen  x   

Overige zaken, te weten:     

- Enkele vaste planten  x   

- Losse koelkast   x  

- Losse diepvries   x  

- ____________________________________________     

- ____________________________________________     

Zaken, die geen eigendom zijn, maar met lease-, 
en / of huurcontracten zijn over te nemen te weten: 

   x 

- ____________________________________________     

- ____________________________________________     

- ____________________________________________     

 
 

 



Kadastrale kaart
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Locatie op de kaart
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Heeft u interesse in

Beemke 46?

Neem contact op met ons kantoor!

Roijmans Makelaardij



Horizon 6

5531 BG Bladel 





TEL. 0497380103

roijmans.nl

info@roijmans.nl


