
Semi - 
Bungalow

HILVARENBEEK
Valkhof 11

Vraagprijs

€ 479.000,- k.k.

013 - 5 300 600 | info@marceldassenmakelaars.nl
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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

1991




Soort:


bungalow




kamers:

4




Inhoud:

544 m³




Woonoppervlakte:


131 m²




Perceeloppervlakte:

253 m²




Overige inpandige ruimte:


19 m²




Gebouwgebonden buitenruimte:

1 m²




Externe bergruimte:


3 m²




Verwarming:

c.v.-ketel, vloerverwarming gedeeltelijk, gashaard



Omschrijving
Een bijzonder object is te koop! Een instapklare, door middel van een garage geschakelde semi-
bungalow (meergeneratiewoning) op toplocatie in Hilvarenbeek, aan plantsoen, parkeerplaats
op eigen terrein, garage, zonnepanelen, veranda, uitstekend onderhoud etc..... Daar waar heel
veel vraag naar is, is nu beschikbaar; wonen en slapen op de begane grond, volledige
bovenverdieping met tweede badkamer.




Bouwjaar: 1991 (behoorlijke woningverbetering in 2020)

Oppervlakte perceel: 253 m2

Inhoud woonhuis: 544 m3

Woonoppervlakte: 131 m2

Overige inpandige ruimte: 19 m2




INDELING




Begane grond: entree/portaal met trendy zwart/glazen deur naar de woonkamer en de
meterkast (vernieuwde groepenkast). Gang met toegang tot de diverse vertrekken. Inpandig
toegang tot de garage/bijkeuken. Toiletruimte. Moderne badkamer met wastafelmeubel,
badkamerkast, designradiator, ligbad, toilet en inloopdouche (geen verhoging/drempels).
Aansluitend de ouderslaapkamer. Vanuit de gang is middels een loopdeur de tuin te bereiken.
Eveneens middels een trendy zwart/glazen deur toegang tot de living. Woonkamer aan de
voorzijde gelegen met erker, inbouwhaard (gas, 2020), provisiekast en schuifpui. Open keuken in
L-vorm met natuurstenen blad en vernieuwde inbouwapparatuur (2020 A-merk). De begane
grondvloer is voorzien van vloerverwarming en een fraaie PVC stroken vloer (2020).




Eerste verdieping: overloop met toegang tot de diverse vertrekken. Kastruimte met opstelling
c.v.-combiketel (Remeha 2020), Frans balkon en een ruime berging over de volle breedte in de
dakschuinte aan de achterzijde. Tweede badkamer voorzien van toilet, douche en
wastafelmeubel. Twee ruime slaapkamers, beide aan de voorzijde gesitueerd en voorzien van
een tuimelraam (beglazing 2020).




Tweede verdieping: middels vlizotrap te bereiken zolderberging met opstelling omvormer t.b.v.
de zonnepanelen.




Tuin: verzorgde voor- en achtertuin. De achtertuin is gesitueerd op het noordwesten maar biedt
voldoende zon. Borders, (sier)bestrating, terras en nagenoeg nieuwe houten veranda met
berging.



Garage: inpandig te bereiken garage welke is onderverdeeld in een garage en bijkeuken. De
garage is voorzien van een tegelvloer, verwarming, elektra en water. Toegankelijk middels een
stalen overhead deur met geïntegreerde loopdeur.




Algemeen:











- dak-, muur- en vloerisolatie alsmede geheel voorzien van dubbele beglazing

- 10 zonnepanelen (2021 geïnstalleerd)

- goed tot uitstekend onderhoud

- oplevering 1e kwartaal 2022

- asbestvrij verklaring van de dakleien aanwezig

- bedrade data door de woning (ook glasvezel)

- zonnescherm aan de achterzijde









































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

(Gas)kachels X

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kledingkasten kunnen in overleg overgenomen 
worden

X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koelkast X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Zonwering buiten X

Zonnepanelen X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Lijst van zaken









Heeft u 

interesse?

Tilburgseweg 16

5051 AH Goirle




013 - 5 300 600

info@marceldassenmakelaars.nl

marceldassenmakelaars.nl


