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Prijs op aanvraag



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs prijs op aanvraag

Aanvaarding in overleg

Bouw

Type object tussenwoning

Woonlagen 3

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2017

Dakbedekking pannen

Type dak zadeldak

Isolatievormen dak-, muur-, vloerisolatie, Hr ++ beglazing

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 143 m²

Inhoud 504 m³

Perceeloppervlakte 162 m²

Indeling

Aantal slaapkamers 3, met optie tot vierde slaapkamer

Aantal kamers 5

Energieverbruik

Energielabel A

CV ketel

Warmtebron c.v.-ketel

Bouwjaar 2017

Combiketel ja

Eigendom eigendom

Tuin

Ligging zuid-oosten



Deze nette instapklare en uitgebouwde tussenwoning is gelegen in de nieuwe wijk 'Den 
Bogerd'. Deze energiezuinige woning (energielabel A) heeft een royale woonkamer, drie  
slaapkamers en een heerlijke tuin met berging en achterom.




* Royale living en in open verbinding met de tuin

* Prettige open keuken welke onlangs vernieuwd (2020)

* Drie ruime slaapkamers en de mogelijkheid voor een extra slaapkamer op de tweede 
verdieping

* Prettige en onderhoudsvriendelijke tuin

* Zeer nette afwerking zowel in- als om het huis

* Gelegen in een rustige, kindvriendelijke wijk met veel groen in de omgeving




De woning is volledig geïsoleerd en voorzien van HR++ beglazing, vloerverwarming is 
aanwezig op de begane grond. Energielabel A.




Gebruiksoppervlak: ca. 143 m²

Externe bergruimte: ca. 6 m²

Inhoud: ca. 504 m³

Perceeloppervlakte: 162 m²




BEGANE GROND:

De woning is aan de voorzijde te betreden. In de entree zijn de garderobe, meterkast, 
het toilet en de trapopgang naar de eerste verdieping gesitueerd. Het toilet is uitgevoerd 
met een hangcloset en fonteintje en is volledig betegeld.

Vanuit de hal is de living te betreden. Er is voldoende ruimte voor het creëren van een 
grote zithoek, alsmede het plaatsen van een eettafel. De living is aan de achterzijde 
voorzien van een schuifpui en grote raampartijen, waarmee de woning in directe 
verbinding staat met de tuin.




De living staat in open verbinding met de keuken en beschikt over een mooie tegelvloer. 
Hiernaast zijn er lichte kleurstellingen gebruikt op de wanden, waardoor het geheel over 
een rustig en ruimtelijk karakter beschikt.

De moderne keuken heeft een open verbinding met de living. De keuken is compleet 
uitgevoerd met een inductie kookplaat met afzuiging, spoelbak, vaatwasser, koelkast en 
inbouwoven. De keuken beschikt over veel werkruimte en (lade-)kasten.

















EERSTE VERDIEPING:

Via de trapopgang in de hal is de eerste verdieping te betreden. Hier zijn drie 
slaapkamers en een badkamer gesitueerd. De ruime kamers zijn net afgewerkt. 




De hoofdslaapkamer beschikt naast veel ruimte over een raamkozijn met draai- 
kiepfunctie welke de slaapkamer voorziet van veel lichtinval. De overige slaapkamers 
beschikken tevens over raamkozijnen met draai-kiepfunctie. Er is een keurige 
laminaatvloer aanwezig en strak gestucte wanden en plafonds.




De badkamer is uitgevoerd met een inloopdouche, een hangcloset en wastafel met 
meubel. De badkamer is volledig betegeld.




TWEEDE VERDIEPING:

Middels een vaste trapopgang is de tweede verdieping te betreden. Deze royale ruimte 
is ideaal voor een hobbyruimte, opslagruimte of voor het creeren van een vierde 
slaapkamer. Hier zijn tevens de witgoedaansluitingen gesitueerd.




BUITEN:

De woning beschikt over een fraaie tuin, welke geheel is omsloten. Doordat de woning in 
directe verbinding staat met de tuin, vormt het een verlengstuk van de living. Het terras 
biedt ruimte voor het plaatsen van een tuinset en/of eettafel.




De houten berging is gesitueerd aan de achterzijde van de tuin, voorzien van elektra-
aansluiting en een loopdeur. De overkapping biedt een heerlijke plek met een tweede 
terras. Er is een eigen achterom aanwezig.




De woning is gelegen in de nieuwe 'groene' wijk Den Bogerd. Deze kindvriendelijke buurt 
is ideaal gelegen ten opzichte van voorzieningen als basisschool, supermarkten, winkels 
en verenigingen. Tevens zijn uitvalswegen richting omliggende steden als Tilburg en 's- 
Hertogenbosch eenvoudig bereikbaar.









































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart

Gemeente

Sectie / perceel

Oppervlakte

Soort

Udenhout

E / 4767

162 m²

Volle eigendom



Koopakte: VBO model




 Notaris: Door de koper aan te wijzen




 Waarborgsom: Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van koper wordt door 

koper binnen zes weken na overeenstemming een waarborgsom of bankgarantie in handen van 
de notaris gestort respectievelijk gesteld groot 10% van de koopsom.





 Financieringsvoorbehoud: Voordat de koper tot onderhandeling overgaat, dient de koper zich 

op de hoogte gesteld te hebben van zijn financieringsmogelijkheden op basis van arbeidssituatie, 
leningen e.d. alsmede inkomen.





 Oplevering: In de huidige staat met alle daarbij behorende rechten, aanspraken, zichtbare en 

onzichtbare gebreken (voor zover bij de verkoper niet bekend), heersende en lijdende 
erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen 
daarvan.





 Baten en lasten: Alle baten, lasten en verschuldigde canons, waaronder begrepen heffingen die 

voortvloeien uit de akte van splitsing en/of reglement (indien van toepassing) komen voor 
rekening van koper vanaf de datum van notarieel transport. De lopende baten, lasten en 
dergelijke met uitzondering van de onroerende-zaakbelasting wegens het feitelijk gebruik zullen 
tussen partijen naar rato worden verrekend.





 Algemeen: Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde 

condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en 
wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot 
stand door ondertekening van een koopovereenkomst door koper en verkoper.




Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten 
aanzien van de juistheid van al deze gegevens kunnen verkoper en Allround Makelaardij geen 
enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Allround Makelaardij adviseert u uitdrukkelijk enkel en 
alleen de gegevens te gebruiken voor de oriëntatiefase. Uw aankoopbeslissing dient af te 
hangen van uw eigen waarneming alsmede uw eigen (eventueel door derden uit te voeren) 
onderzoek. Genoemde maten en jaartallen zijn slechts indicaties. Allround Makelaardij staat niet 
in voor de juistheid van deze eenheden.







 Belangrijk:


Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is 
niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige 
koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben 
ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de 
mondelinge overeenstemming per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst 
wordt overigens niet gezien als een 'ondertekende koopovereenkomst'
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