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Makelaar, dat lijkt mij een heel leuk vak! 

Dit is een opmerking die ik, sinds mijn 

start in de makelaardij in 1997, heel vaak 

te horen krijg. En ik moet toegeven het is 

ook een heel leuk vak. Iedere dag 

ontmoet ik weer nieuwe, bijzondere 

mensen. Ik kom bij veel mensen thuis. 

Wanneer ik een koper en een verkoper bij 

elkaar kan brengen is dit voor mij de 

kroon op mijn werk. Een tevreden klant 

maakt mijn dag goed.

Begin 2017 heb ik na een periode van 

acht jaar in het bankwezen de stap terug 

gemaakt naar de makelaardij. Ik voelde 

me direct weer 'Thuis'. Het aan- of 

verkopen van een woning is een 

belangrijke stap in iemands leven. Hierbij 

is een goede begeleiding van groot 

belang. Kernwoorden als accuraat, 

persoonlijke aanpak, deskundigheid, en 

rust zijn hierbij ,wat mij betreft, van 

groot belang. Mijn brede ervaring zorgt 

ervoor dat je mij zowel aan de telefoon 

als tijdens een bezichtiging zult treffen.



Kenmerken Soort
Type

Kamers
Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte
Inhoud

Bouwjaar

Tussenwoning
Boskoop
4
109 m²
ca. 114 m²
398 m³
2018/2019



Heerlijk wonen

in de nieuwe wijk 

Wijerspark
In maart/april 2019 wordt deze woning 
opgeleverd en is voor onbepaalde tijd te 
huur.

Aan de rand van het Brabantse Hapert 
wordt de luxe nieuwbouwwijk Wijerspark 
gerealiseerd. Grenzend aan een 
natuurgebied en met een enkele 
toegangsweg voor autoverkeer naar de wijk, 
woont u hier in een rustige, mooie en 
groene omgeving. Tegelijkertijd bent u toch 
in slechts enkele minuten in het centrum 
van Hapert of de grotere winkel- en 
recreatiekernen als bijvoorbeeld Bladel en 
Eersel. Ook is er vanuit de wijk een 
uitstekende verbinding met de snelwegen 
A67 en A2. Eindhoven Airport, De High Tech 
Campus en ASML zijn circa 20 minuten met 
de auto. 

Kenmerken woning:

Ruime, lichte woonkamer met een open 
trap, wat een ruimtelijk effect geeft.

De woning wordt opgeleverd met een 
complete keuken en badkamer.

Drie slaapkamers.

Vaste trap naar de grote zolderverdieping 

voorzien van bergruimte onder de schuine 
kap.

Ruime houten berging voorzien van elektra.

Tuin incl. erfafscheiding in de vorm van 
schuttingen.

De woning wordt hoogwaardig afgewerkt 
met o.a. zinken hemelwaterafvoeren, 
hardhouten kozijnen en keramische 
dakpannen. 

De woning is optimaal geïsoleerd, er is 
onder andere HR++ glas toegepast en als 
kers op de taart is de woning ook nog 
voorzien van zonnepanelen welke verzonken 
zijn opgenomen in het dakvlak. Dit alles 
gecombineerd met vloerverwarming op de 
begane grond zal dit voor u als huurder de 
kosten voor energie aangenaam laag 
houden.

Huurprijs: € 950,00 per maand, exclusief 
elektra, gas en water.

Borg: 2 maal de maandhuur.

Screening conform Pit Makelaars vragenlijst.

Huur minimaal voor 2 jaar, daarna per jaar 
opzegbaar.



Indeling woning

Begane grond:

Entree met garderobe, meterkast, gedeeltelijk betegeld toilet met wandcloset en 
fontein. De woonkamer ligt aan de achterzijde van de woning en de open keuken aan 
de voorzijde. Deze is voorzien van een keuken in hoekopstelling en beschikt over 
diverse inbouwapparatuur te weten: een gaskookplaat, r.v.s. afzuigkap, koelkast met 
vriesvak en een vaatwasser.




Eerste verdieping:

Op de eerste verdieping bevinden zich drie slaapkamers en een complete, gedeeltelijk 
betegelde badkamer met douche, wastafel en tweede toilet (wandcloset). Middels een 
vaste trap is de tweede verdieping te bereiken.




Tweede verdieping:

Deze grote zolderruimte is bijzonder goed bruikbaar voor verschillende doeleinden. Er 
bevindt zich bergruimte onder de schuine kap. Tevens bevindt zich hier de 
witgoedaansluiting, de HR-c.v.-ketel en de mechanisch ventilatie.




De wanden van de woning waar geen tegelwerk zit, m.u.v. de wanden van de kasten 
en berging, worden behangklaar afgewerkt. Behangklaar wil zeggen dat de wanden 
geschikt zijn om te behangen. De wanden die zich boven het tegelwerk bevinden 
worden voorzien van structuur spuitwerk. De wanden van de kasten, zolder en 
berging worden niet afgewerkt. De betonnen plafonds worden voorzien van structuur 
spuitwerk. De vloeren kunnen naar eigen wens afgewerkt worden.
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Kadastrale kaart



Locatie

Hapert

Hapert maakt deel uit van de 
gemeente Bladel en telt ± 5.200 
inwoners. De gemeente ligt in de 
Noord-Brabantse Kempen, ± 25 km 
ten zuiden van Tilburg, ± 22 km 
zuidwestelijk van Eindhoven en ± 
25 km ten oosten van Turnhout in 
België. De gemeente Bladel heeft 
vele voorzieningen zoals een groot 
winkelcentrum, diverse 
sportaccommodaties, scholen en is 
gunstig gelegen nabij de A67.  Ook 
vind je er uitgestrekte 
natuurgebieden en vele 
recreatiemogelijkheden.



Algemene informatie

Wij behartigen de belangen van de 
verkoper. Makelaarscourtage komt 
voor rekening van de verkoper. U 
kunt uw eigen NVM 
aankoopmakelaar inschakelen.




Hoewel wij bij de samenstelling van 
deze brochure nauwkeurig te werk 
zijn gegaan, kunnen er geen rechten 
worden ontleend aan eventuele 
onjuistheden.




Wanneer u deze woning koopt, dient 
u bij de notaris een waarborgsom te 
storten of een bankgarantie af te 
geven ter grootte van 10% van de 
koopsom.




Graag horen wij uw reactie na de 
bezichtiging van deze woning.
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