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Vraagprijs € 285.000,- k.k.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 285.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Bouw

Type object tussenwoning

Woonlagen 3

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1990

Dakbedekking pannen

Type dak zadeldak

Isolatievormen dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, dubbel glas

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 87 m²

Inhoud 300 m³

Perceeloppervlakte 130 m²

Indeling

Aantal slaapkamers 3

Aantal kamers 4

Energieverbruik

Energielabel B

CV ketel

Warmtebron c.v.-ketel, vloerverwarming gedeeltelijk

Bouwjaar 2011

Combiketel ja

Eigendom ja

Tuin

Ligging oost



Instapklare tussenwoning in de Vrijhoeve met drie slaapkamers, nieuwe badkamer 
en een fraaie achtertuin.




Dit huis voldoet waarschijnlijk aan je lijst met wensen en eisen waaraan een woning 
moet voldoen. Deze moderne tussenwoning is helemaal up-to-date met een nieuwe 
moderne badkamer(2021), vernieuwde keuken(2018) en een onderhoudsarme tuin met 
overkapping(2019) op het oosten. Kom vooral eens binnen kijken en je zult zien dat je 
zonder grote verbouwing er direct in kan. 






 Een nieuw huis zonder verbouwing en gedoe. 


De Koekoek 28 is gelegen aan een rustige straat met speeltuintje in de Vrijhoeve. De 
entree is voorzien van een nieuwe meterkast met aansluiting voor de elektrische auto en 
krachtstroom. De gestucte woonkamer is voorzien van vloerverwarming en laminaat 
vloer. Ook is hier een handige trapkast waar je voorraad boodschappen en andere 
spullen kwijt kan. In de open keuken vind je alles wat je nodig hebt om lekker te koken 
zoals een fijne combimagnetron, vaatwasser(2021) en een inductiekookplaat. In de 
keuken zit ook de achterdeur naar de onderhoudsarme tuin op het oosten. Onder de 
overkapping kun je tot in de late uurtjes buiten zitten. Via de extra brede poort is het 
makkelijk in en uitrijden. Ook is er een schuur voor tuingereedschap en fietsen. 




Op de eerste verdieping bevind zich een moderne badkamer(2021). Onder de 
regendouche is het goed toeven. Tevens is er een handig douchescherm, betonnen 
wastafel met lades en spiegel. De design radiator zorgt ook dat het lekker snel warm is. 
De badkamer is professioneel geplaatst door installatiebedrijf Hoefnagel uit Sprang-
Capelle. Tevens bevinden zich op de tweede verdieping twee ruime slaapkamers. 
Slaapkamer 1 kijkt mooi weg op het hofje en is voorzien van een nieuwe PVC 
vloer(2021). De kasten die daar precies passen kun je eventueel overnemen. 
Slaapkamer 2 is een ruime kamer waar je makkelijk een grote kast kwijt kan. Het Velux 
dakraam is voorzien van een nieuw verduisterend rolgordijn. Tevens is de gehele vloer 
op de eerste verdieping in 2021 vernieuwd met fraai laminaat. 




De 2e verdieping is eveneens in 2021 voorzien van nieuw laminaat. Hier is ook een 
derde slaapkamer gecreëerd. Ook deze kamer is lekker ruim en voorzien van een Velux 
dakraam met vernieuwd verduisterend rolluik. Tevens is hier door de firma P. van Hilst 
een radiator aangelegd in 2021. De CV installatie (2011) wordt evenals de mechanische 
ventilatie(2021) ieder jaar door hen onderhouden. Op de voorzolder is ook een werkplek 
gerealiseerd voor de thuiswerker. Je kan er makkelijk twee grote schermen kwijt en dan 
heb je nog ruimte over. Hier bevindt zich ook een luik dat toegang geeft tot de ruimte 
achter de knieschotten waar je nog spullen op kan slaan. De wasmachine aansluiting zit 
ook op de voorzolder. De was machine is ter overname evenals de raamdecoratie. Dat 
scheelt een hoop gesjouw. Het huis is voorzien van een energielabel B, kunststof 



kozijnen met dubbele beglazing en is daardoor niet alleen energiezuinig maar ook 
grotendeels vrij van terugkerend schilderwerk. 





Een huis dat past als een maatpak.  

"In 2021 heb ik deze woning gekocht en direct verder gemoderniseerd. Het past me als 
een maatpak omdat het van alle gemakken is voorzien en eigenlijk helemaal nieuw is”, 
verteld Wouter. Hij woont hier samen met zijn vriendin en twee kinderen . "Voor ons is 
het echt een thuis, je zit overal dicht bij en het is hier lekker rustig. We gaan weg omdat 
we een nieuwbouwhuis hebben gekocht, maar we hadden er ook nog makkelijk jaren 
met plezier kunnen wonen”. Je hoort het, een fijne woning voor als je voor het eerst op 
jezelf gaat wonen, of om toch je kans te pakken om van een huurhuis naar een 
koopwoning van jezelf te gaan. 





Kom snel een kijkje nemen!

Kom binnen, loop rond, ga zitten en bedenk je de voordelen van deze woning. Geen 
noodzaak om te klussen, voorzien van al het gemak wat je je maar kan wensen en een 
thuis voor jezelf of je gezin. Voor de vraagprijs van 285.000 euro koop je een woning een 
huis dat nieuw voelt en voldoet aan al je woonwensen. Omdat je niet hoeft te verbouwen 
scheelt dat een hoop kosten en gedoe. En dat alles in een prettige buurt. Kom gewoon 
eens kijken en bedenk je dan hoe fijn het is om in dit huis te wonen. 





Algemeen:

• Gelegen in De Vrijhoeve;

• Badkamer is in 2021 vernieuwd;

• Laminaat 1e en 2e verdieping in 2021 vernieuwd;

• 3e Slaapkamer op  2e verdieping voorzien van CV;

• Keuken, stucwerk, vloer, meterkast en toilet zijn in 2018 vernieuwd;

• Vaatwasser is in 2021 vernieuwd;

• CV-ketel van Vaillant uit 2011;

• Vloerverwarming op de begane grond met NEST thermostaat (2018);

• Goed geïsoleerd en v.v. dubbelglas;

• Energielabel B;

• Fraaie achtertuin van 10,3 x 5,1m op het oosten;

• Schutting, berging, voor-en achtertuin vernieuwd in 2019;

• Voorzien van kunststof kozijnen;

• Mechanische ventilatie vernieuwd in 2021;

• Aansluiting voor laden elektrische auto aanwezig met krachtstroom (laadunit gaat 
mee);




Wil je deze moderne tussenwoning bezichtigen? Bel met ons kantoor in Waalwijk en wij 
plannen graag een afspraak met je in.
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Kadastrale kaart

Gemeente

Sectie / perceel

Oppervlakte

Soort

Sprang

B / 6271

130 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'



Waalwijk

Grotestraat 264a

5142 CC  Waalwijk

waalwijk@allroundmakelaardij.nl

0416-666696


