
Te koop in Hapert

MOSVELD 9

Zéér energiezuinige en instapklare woning!

Roijmans Makelaardij

TEL. 0497380103

roijmans.nl

info@roijmans.nl



Overdracht

Koopsom € 429.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1983

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Dakisolatie

Dubbel glas

Muurisolatie

Vloerisolatie

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 202 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 106 m²

Inhoud 418 m³

Oppervlakte overige inpandige ruimten 15,4 m²

Oppervlakte externe bergruimte 7,6 m²

Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 38,2 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

In woonwijk

Nabij school

 

Tuin

Type Achtertuin

Kenmerken
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Hoofdtuin Ja

Oriëntering Zuiden

Heeft een achterom Ja

 

Energieverbruik

Energielabel C

 

CV ketel

CV ketel Bosch

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2001

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 2

Aantal overdekte parkeerplaatsen 1

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Vloerverwarming (gedeeltelijk)

Parkeergelegenheid Carport

Heeft airco Ja

Heeft kabel-tv Ja

Glasvezelaansluiting aanwezig Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft een dakraam Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

Kenmerken



Kenmerken
Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Inhoud woning Energielabel

 106 m²  202 m² 418 m³     C
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Omschrijving
Zéér energiezuinige, instapklare en gemoderniseerde 2-onder-1-kapwoning 
met 4 slaapkamers, terrasoverkapping, carport, berging met grote bergzolder 
en pal op het zonnige zuiden gesitueerde achtertuin! Wat een fraaie 
woonlocatie op loopafstand van o.a. de basisschool en de multifunctionele 
accommodatie en u wandelt zo de dorpskern van Hapert in en hier vindt u al 
uw dagelijkse voorzieningen zoals sportscholen, supermarkten, winkels, 
speciaalzaken en horecagelegenheden!




Begane grond:

Entreehal met eikenhouten vloer en garderobe. Meterkast met 5 groepen 2 
aardlekschakelaars. Luxe afgewerkte halfhoog betegelde toiletruimte (2008) 
met wandcloset en fonteintje met kastruimte




Zeer ruim opgezette woonkamer met een eikenhouten plankenvloer en 
trapkast met tegelvloer. Toegang naar het overdekt terras middels 
openslaande tuindeuren en een separate loopdeur.




Open keuken aan de voorzijde met een eikenhouten plankenvloer en een 
lichte, moderne keukeninrichting (2003) in een hoekopstelling met een modern 
in beton uitgevoerd aanrechtblad en inbouwapparatuur 5-pits gaskookplaat, 
afzuigkap, koelkast, oven, vaatwasser (2021), pannencarrousel en Quooker. De 
keuken is middels een bardeel gescheiden van de woonkamer en er is uitzicht 
op de straat wat een ruimtelijk gevoel geeft.




1e verdieping:

Overloop met grenenhouten plankenvloer, toegang tot 3 fraaie slaapkamers en 
de luxe badkamer.




Slaapkamer 1 betreft de ouderslaapkamer is royaal van opzet (5,26 x 2,96 m) is 
mooi afgewerkt met een grenenhouten plankenvloer, dakkapel, t.v.-aansluiting 
en een vaste airco.




De slaapkamers 2 en 3, aan respectievelijk achter- en voorzijde gelegen, zijn 
tevens beiden voorzien van een grenenhouten plankenvloer en dakkapel.




De moderne volledig betegelde badkamer is in 2019 geheel vernieuwd en 
uitgevoerd met dakkapel, vloerverwarming, wandcloset, ruime inloopdouche 
met regendouche en handdouche, twee waskommen op een wastafelmeubel 
over de volledige diepte van de badkamer die is uitgevoerd met lades.




2e verdieping:

Middels vaste trap bereikbare 4e slaapkamer met een grenenhouten 
plankenvloer, Velux dakvenster, volop bergruimte onder de schuine kanten. 
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Omschrijving
Berging en carport:

Aangebouwde carport en berging met elektravoorziening en middels losse 
steektrap bereikbare grote bergzolder (zowel boven de berging als de carport 
gesitueerd). Van de carport kan een garage gemaakt worden 




Tuin:

Voortuin met diverse vaste planten en oprit. Onder de carport en op de oprit 
kunnen 2 auto’s geparkeerd worden op eigen terrein.




De woning is aan de goed kant van de straat gelegen met een pal op het 
zonnige zuiden gesitueerde achtertuin, In 2014 is een grote aluminium 
terrasoverkapping geplaatst en is het terras opnieuw betegeld in keramische 
tegels. In 2016 is er tevens een zonnescherm geplaatst over de overkapping. 
Onder de overkapping is een terrasverwarmer aanwezig. De achtertuin 
beschikt over een eigen achterom, biedt volop ruimte en heeft heel veel 
privacy.




Aandachtspunten:

- Deze woning betreft een in de praktijk zéér energiezuinige woning met lage 
stookkosten.

- Het betreft hier een Myresjö houtskeletbouw met in metselwerk uitgevoerde 
gevels, welke op zeer goede wijze geïsoleerd is.

- Woonhuis voorzien van dak-, vloer en spouwmuurisolatie.

- Woonhuis grotendeels voorzien van houten kozijnen, geheel met isolerende 
beglazing (op

aantal plaatsen zelfs met driedubbele beglazing).

- Dakkapel aan voorzijde voorzien van kunststof kozijn met isolerende 
beglazing.

- Gehele woning uitgevoerd met houten vloeren.

- Er ligt glasvezel in de meterkast.

- In 2013 zijn nieuwe strakke gipsplafonds aangebracht over de volledige 
begane grond en de ouderslaapkamer.

- Ouderslaapkamer voorzien van airco (op de buiten-unit kan een 2e binnen-unit 
aangesloten worden).

- In 2014 is de overkapping geplaatst en het terras opnieuw betegeld.

- In 2018 zijn het kozijn en beglazing dakkapel achterzijde vernieuwd.

- In 2019 is de badkamer volledig vernieuwd.

- In 2020 is de buitenzijde opnieuw geschilderd

- De woning is gemoderniseerd en instapklaar.




Kortom: een nette, instapklare gezinswoning, in kindvriendelijke 
woonomgeving gelegen en zeker een bezichtiging waard!
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Omschrijving
Omgeving:

Hapert is een leuk dorp met bossen en heide en een hoog 
voorzieningenniveau. Er is in 2022 een nieuwe multifunctionele accommodatie 
'Hart van Hapert' in gebruik genomen. Aan de Markt zijn twee supermarkten 
en diverse horecagelegenheden, daarnaast zijn er kinderdagverblijven en een 
basisschool. ASML, High Tech Campus en het Maxima Medisch Centrum zijn 
slechts zo'n 20 autominuten, Hapert heeft een op- en afrit aan de 
autosnelweg. Deze op- en afrit aan de A67 en de geplande P+R zorgen voor 
een goede bereikbaarheid van Veldhoven en Eindhoven.




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 2D
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Begane grond 3D
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1e Verdieping 2D
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Begane grond 3D
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2e verdieping
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LIJST VAN (ON)ROERENDE ZAKEN BEHORENDE BIJ DE KOOPAKTE 
 
Betreffende het perceel : Mosveld 9 te Hapert 

 
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  

Glasgordijnen   x  

Overgordijnen begane grond   x  

Overgordijnen verdieping   x  

Losse horren / rolhorren x    

Rolgordijnen / lamellen / luxaflex x    

Vloerbedekking / linoleum x    

Parketvloer(en) / kurkvloer(en)    x 

Laminaatvloer(en) x    

Andere vloerafwerking, te weten:Eiken vloer beg 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 afzuiginstallatie x    

Airco-installatie x    

Keukenblok met bovenkasten inclusief verlichting x    

Keuken (inbouw) apparatuur, te weten:     

- Kookplaat, afzuigkap, diepvries, koelkast x    

- Vaatwasmachine, combimagnetron x    

Inbouwverlichting x    

(Licht)dimmers x    

Schakelmateriaal x    

 



 
 
 
LIJST VAN (ON)ROERENDE ZAKEN BEHORENDE BIJ DE KOOPAKTE 
 
Betreffende het perceel : Mosveld 9 te Hapert 

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

 
 
ZAKEN 

 
blijft achter 

 
gaat mee 

ter 
overname 

niet van 
toepassing 

     

Opbouwverlichting (losse plafond lampen)  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 

Boekenplanken, legplanken (trapkast) x    

Spiegelwanden    x 

Sauna met toebehoren    x 

(Huis) telefoontoestellen    x 

Milieubox x    

Vuilcontainer(s), 3 stuks x    

Overige zaken, te weten:     

-      

- ____________________________________________     

- ____________________________________________     

- ____________________________________________     

- ____________________________________________     

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

Mosveld 9?

Neem contact op met ons kantoor!

Roijmans Makelaardij



Horizon 6

5531 BG Bladel 





TEL. 0497380103

roijmans.nl

info@roijmans.nl


