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HAZELAARSTRAAT 1 A
OUDENBOSCH

VRAAGPRIJS € 235.000 K.K.

KENMERKEN

Overdracht
Vraagprijs

€ 235.000,- k.k.

Aanvaarding

In overleg

Bouw
Type object

Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning

Soort bouw

Bestaande bouw

Bouwperiode

1970

Dakbedekking

Bitumen

Type dak

Platdak

Isolatievormen

Dakisolatie
Dubbel glas

Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte

270 m²

Gebruiksoppervlakte wonen

105 m²

Inhoud

350 m³

Oppervlakte externe bergruimte

15 m²

Indeling
Aantal bouwlagen

2

Aantal kamers

5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Locatie
Ligging

Tuin

In woonwijk
Nabij openbaar vervoer
Nabij school

KENMERKEN

Type

Afgesloten tuin

Staat

Normaal

CV ketel
CV ketel

Vaillant

Warmtebron

Gas

Bouwjaar

2019

Eigendom

Eigendom

Uitrusting
Aantal parkeerplaatsen

3

Aantal overdekte parkeerplaatsen

1

Warm water

CV-ketel

Verwarmingssysteem

Centrale verwarming

Parkeergelegenheid

Vrijstaande houten garage

Heeft kabel-tv

Ja

Tuin aanwezig

Ja

Heeft een garage

Ja

Telefoonaansluiting aanwezig

Ja

KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
105m²
PERCEELOPPERVLAKTE
270m²
INHOUD
350m³
BOUWJAAR
1970

OMSCHRIJVING

Ben jij op zoek naar een ruime, uitgebouwde en
goed onderhouden eengezinswoning?
Wil jij wonen in de gezellige en kindvriendelijke wijk
Pagnevaart waar je te voet de kinderen naar school
kunt brengen en je boodschappen kunt doen?
Dan is deze woning aan de Hazelaarstraat 1a wellicht
iets voor jou.
Een woning waarvan de basis staat als een huis, die
alleen nog maar jouw persoonlijke touch nodig
heeft. hoekwoning met maar liefst 4 slaapkamers,
een eigen oprit en vrijstaande garage.
Klinkt je dit als muziek in de oren, dan nodigen we je
van harte om deze woning te komen bekijken op
maandag 20 juli 2020.
Zoals je dat van ons gewend bent, doen we dat wel
op afspraak. Dus neem contact op met ons kantoor
en we houden een plaatsje voor je vrij.
INDELING
Via de entree komen we in de ruime hal met daarin
de trapopgang naar de eerste verdieping, het toilet
en een handige voorraadkast.
Lopen we door naar de ruime half-open keuken.
Realiseer jij in deze uitbouw jouw droomkeuken?
Mogelijkheden genoeg.
De woonkamer is licht en ruim en beschikt over een
schouw en grote raampartijen aan zowel de voor- als
achterzijde.
De aangebouwde bijkeuken bevindt zich achter de
keuken en is op dit moment te bereiken via de
achtertuin.
Tevens is het mogelijk hiervoor een doorbraak te
maken, zodat de bijkeuken rechtstreeks in
verbinding staat met de keuken.
EERSTE VERDIEPING
Op de eerste verdieping heeft de woning 4
volwaardige ruime slaapkamers en een badkamer
met douche en wastafel.
De bovenverdieping is voorzien van kunststof
kozijnen.

TUIN
Via de keuken is er toegang tot de royale keurige
achtertuin met vrijstaande garage en riante oprit.
De tuin heeft bovendien een handige achterom.
BIJZONDERHEDEN
De woning is volledig voorzien van dubbele beglazing.
Beneden heeft de woning hardhouten kozijnen, op de
bovenverdieping zijn kunststof kozijnen aanwezig.
Het dak van de woning is vernieuwd in 2019.
Ten aanzien van de juistheid van deze informatie kan
door deWEKKERmakelaar geen aansprakelijkheid
worden aanvaard. Aan de vermelde informatie kan geen
recht worden ontleend. Alle opgegeven maten en
oppervlakten zijn indicatief.

LOCATIE OP DE KAART

De woning is gelegen in wijk Pagnevaart. Dit is
een rustige en kindvriendelijke buurt. Om de
hoek van de woning bevindt zich een speelveld
voor kinderen.
De woning is bovendien gunstig en centraal
gelegen ten opzichte van supermarkten en
scholen. Beide zijn te voet bereikbaar.
Het openbaar vervoer en de diverse
(sport)verenigingen bevinden zich op
fietsafstand, net als het historische centrum van
Oudenbosch.
Naar de toe-/afrit van de snelwegen is het
slechts vijf autominuten.

Oudenbosch is de hoofdplaats van de gemeente Halderberge en heeft circa 13.000
inwoners. Het dorp heeft een rijk historisch verleden en wordt vanwege de kenmerkende
Basiliek ook vaak Koepelstad genoemd.
In het centrum dat uit meerdere straten bestaat bevinden zich diverse lokale winkeliers,
horecabedrijven, maar ook grote winkelketens zoals bijvoorbeeld HEMA en Kruitvat zijn
vertegenwoordigd. Met een vijftal supermarkten heeft u een ruime keus voor uw dagelijkse
boodschappen.
Oudenbosch heeft een eigen jachthaven in hartje centrum aan een zijtak van rivier de
Mark. Een mooie uitvalsbasis om vanuit hier de Brabantse wateren in de omgeving vanaf
het water te verkennen. Bovendien heeft Oudenbosch een eigen treinstation en meerdere
bushaltes door het dorp, waardoor het openbaar vervoer goed geregeld is.
Op sportief gebied kunt u terecht voor het beoefenen van een groot aantal sporten.
Voetbal, hockey, atletiek, tafeltennis, tennis, basketbal, handbal, zwemmen, judo, jeu de
boules, en zo kunnen wij nog even doorgaan. Oudenbosch heeft zoveel sportieve,
recreatieve en culturele verenigingen dat iedereen zijn behoefte kan bevredigen.
Voor zowel lager als middelbaar onderwijs hoeft u ook het dorp niet uit met vier
basisscholen en twee middelbare scholen.
Het landschap rondom Oudenbosch is bij uitstek geschikt om per fiets of te voet te
verkennen. U vindt er bossen en heides ten zuiden van het dorp en polders en rivieren in
het noorden.

Welkom bij De WEKKERmakelaar.
Het is onze missie om met onze unieke en persoonlijke aanpak van iemands
huis een andermans droomhuis te maken. Dat doen we met aandacht voor de
klant, enthousiasme en 200% inzet.
Wij zijn gespecialiseerd in de particuliere woningmarkt,
hebben ruim 20 jaar kennis en ervaring en begeleiden u graag in het volledige
aan- en verkooptraject.
Doordat wij midden in de lokale samenleving staan, hebben wij een enorm
netwerk opgebouwd. Zowel online als offline kunt u niet om ons heen.
Het team van De WEKKERmakelaar staat voor u klaar!

HEEFT U INTERESSE
IN DEZE WONING?
NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!

DEWEKKERMAKELAAR.NL
Klinkstraat 6 h
4731 GN, Oudenbosch

0165-32 67 27
info@dewekkermakelaar.nl
dewekkermakelaar.nl

