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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

eengezinswoning
twee onder een kap
4
124 m2
324 m²
390 m³
1963





Heerlijk wonen

in een rustige 

woonwijk



Welkom in deze verrassend ruime, 
uitgebouwde, twee-onder-een-kapwoning 
met royale vrijstaande garage en extra 
brede carport.




De woning heeft vele extra's zoals een 
uitgebouwde woonkeuken met openslaande 
deuren naar de woonkamer met mooie 
eiken vloer. Ook heeft de woning een extra 
brede carport (5.30 m x 4.50 m) en is de 
woning voorzien van diverse rolluiken.




De woning is perfect gelegen in een 
kindvriendelijke, groene wijk met leuk een 
speelveldje aan de voorzijde van het huis. 




Om de hoek van de woning zijn diverse 
supermarkten en horecagelegenheden 
gelegen. Ook de basisschool en diverse 
sportaccommodaties liggen 

binnen handbereik. 











De woning is gebouwd in 1963 en nadien 
nagenoeg volledig gerenoveerd. Zelfs de 
dakpannen van dit huis zijn al vervangen.




De eigenaar heeft bij de verbouwing 
gekozen voor stijlvolle paneeldeuren, 
hardhouten kozijnen en dubbele beglazing.




De grote garage van ca. 22m² is voorzien 
van elektra, een loopdeur en 

een kanteldeur.




De tweede verdieping is bereikbaar via een 
vaste trap. Er is een ruime extra slaapkamer 
met dakkapel gecreëerd. 




Kortom, echt een fijn huis met vele extra's 
voor volop woongenot voor nu en in 

de toekomst.



Entree

Vanuit de fraaie, lichte hal met een 
eikenhouten vloer is er toegang tot de 
praktische trapkast, een garderobenis en 
de ruime woonkamer.




De wanden en het plafond zijn keurig 
afgewerkt met eigentijds stucwerk.





Woonkamer

De ruime, L-vormige woonkamer is 
voorzien van een mooie 

eikenhouten vloer.




De wanden en het plafond zijn mooi 
afgewerkt met spuit- en stucwerk.



De woonkamer is verrassend licht door 
de grote raampartijen aan zowel de 
voor- als achterzijde. Er is voldoende 
ruimte voor het plaatsen van zowel een 
mooie zithoek als een grote eettafel. 




Via de mooie openslaande deuren heeft 
u toegang tot de keuken. 



Woonkeuken

De mooie, frisse, L-vormige 
woonkeuken is voorzien van diverse 
onder-& bovenkastjes, een 
keramische kookplaat, een 
afzuigkap, een combimagnetron, 
een ingebouwde koelkast, 
vaatwasser en  r.v.s.- spoelbak. 
Vanuit de keuken is er toegang tot 
de woonkamer en het portaal met 
aansluitend het toilet.










Via de keuken komt u in het mooi 
afgewerkte, lichte portaal/
bijkeuken.




Aansluitend aan dit portaal is het 
toilet gesitueerd. 




Het toilet is geheel betegeld en 
voorzien van een wandcloset en en 
fonteintje met bijpassende kraan.




Via de bijkeuken/portaal heeft u 
toegang tot de zonnige achtertuin. 

Bijkeuken



Tuin

De achtertuin heeft een gezellige 
uitstraling met veel vaste planten. 
Direct tegen de woning ligt een 
zonnig terras. Midden in de tuin 
bevindt zich een tweede terras. De 
tuin is geheel omheind met een 
houten schutting. Ook vindt u hier 
de achterom en de toegang tot 

de garage.  



Via de overloop op de eerste 
verdieping is er toegang tot de 
badkamer, de bergkamer en twee 
hele mooie slaapkamers.




Een slaapkamer is voorzien van 
mooi laminaat en de andere van 
vloerbedekking. De wanden zijn 
voorzien van stucwerk en de 
plafonds van schroten. Ook 
beschikken de kamers over 
praktische rolluiken. 




De slaapkamers hebben veel 
lichtinval door de grote 
raampartijen. Dit zorgt voor een 
frisse uitstraling. 

Eerste verdieping





Badkamer

De badkamer is geheel betegeld en 
lekker fris! Er is een douchecabine 
en een vaste wastafel in een groot 
badmeubel gerealiseerd. Ook is de 
badkamer voorzien van een ligbad 
en toilet. De mooie design radiator 
maakt de ruimte helemaal af. 



Tweede verdieping

Op de voorzolder zit aansluiting voor de 
wasapparatuur. Via deze voorzolder 
heeft u toegang tot een prachtige derde 
slaapkamer. Deze slaapkamer is 
voorzien van een groot dakkapel. 




De kamer beschikt over een mooie 
laminaatvloer en stukwerk wanden. 



Begane grond



Eerste verdieping



Tweede verdieping



Kadastrale kaart



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.



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.
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