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I love my job! especially helping people. 

I’ve been working in real estate since 

1997 and I’ve seen my share of houses. 

I’ve helped hundreds of foreign buyers 

during the years.





There’s quite a lot involved in buying a 

home of your own, especially when it’s in 

a strange country. You want to find the 

house of your dreams and are suddenly 

faced with lots of questions. 





If you have questions about the proces of 

buying a house or our services don’t 

hesitate to call me or one of my 

colleagues. I’m happy to share my 

knowledge.

Buying a house is a very big step in 

someone’s life. Especially when you’re 

not familiar with the buying process in a 

new country, you will have to deal with a 

lot of other habits and regulations. Good 

guidance is of great importance. In my 

opinion a personal approach, accuracy 

and expertise are key. I’m happy to help 

you find your way in buying a house in 

The Netherlands!



Kenmerken Soort
Type

Kamers
Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte
Inhoud

Bouwjaar

eengezinswoning
2-onder-1-kapwoning
6
127 m²
720 m²
400 m³
1972





Landelijk wonen in 
de Kempen

Aan de rand van de bebouwde kom van 
Hapert ligt deze royale halfvrijstaande 
woning met multifunctioneel bijgebouw 
ingedeeld in verschillende ruimtes. 




Het bijgebouw is ideaal te gebruiken als 
praktijkruimte, hobbyruimte of studio. Het 
herbergt ook een garage met een loopdeur 
en een kanteldeur.




Hoe mooi kun je wonen! Dicht bij alle 
voorzieningen op een ruim perceel met een 
prachtig vrij uitzicht vanuit de grote 
achtertuin.




Dat ruimtelijke gevoel houd je binnen in het 
huis ook. Een royale lichte woonkamer met 
open keuken met uitzicht op de rustige 
straat en ruime tuin.




Het huis heeft maar liefst vier slaapkamers 
waarvan een grote ouderslaapkamer met 
een inloopkast en een badkamer ensuite. 







Vanuit het slaapkamerraam kijk je uit over 
een bosperceel met natuurvijver. In de 
ochtend word je wakkergekieteld door de 
eerste zonnestralen!




De woning is goed onderhouden. Zo is er 
muurisolatie toegepast en zijn er hard-
houten kozijnen met isolerende beglazing 
geplaatst. Alle binnendeuren zijn vervangen 
door paneeldeuren.




Ook de buitenkant van de woning is niet 
vergeten: het schilderwerk is goed 
bijgehouden, de pui van de voordeur en de 
boeiboorden zijn in de loop der tijd 
vervangen én dit jaar is een nieuwe 
schutting geplaatst. 




De fraai aangelegde natuurtuin met terras, 
stookplaats en mooie vijver maken het 
geheel af.




Deze woning is echt een plek om te 
bewonen én te beleven!



Entree

De mooi aangelegde voortuin geeft 
je alvast een hartelijk welkom!




Meteen als je binnenkomt, valt de 
ruime opzet van het huis op. De 
prachtige leistenen vloer ligt in de 
hal, woonkamer en keuken. 




In de hal is tevens de deur naar het 
frisse toilet met fontein.



Woonkamer

In de L-vormige woonkamer is er 
ruimte genoeg voor een mooie 
zithoek en eethoek.




Het voelt meteen goed: een 
sfeervolle ruimte met een open 
haard en veel licht. 





Woonkamer

De woonkamer heeft een open 
verbinding met de keuken. Vanuit 
de eethoek kijk je zowel door de 
grote raampartij aan de achtezijde 
als de raampartij aan de zijkant, uit 
op de prachtige tuin. 




Zie je het al voor je? Heerlijk 
ontbijten in de ochtendzon met zo'n 
uitzicht?





Heerlijk kokkerellen in deze ruime 
keuken die van alle gemakken is 
voorzien. De keuken is van het merk 
Poggenpohl en heeft een vaatwas-
machine, combi-magnetron, 
ingebouwde koelkast, 5-pits inductie 
kookplaat en een rvs afzuigkap. 




Een mooi natuurstenen aanrechtblad 
maakt het plaatje compleet.




Vanuit de keuken heb je toegang tot 
de praktische bijkeuken. Daar tref je 
de cv-ketel aan en zijn er 
aansluitingen voor het witgoed. Heel 
handig is het keukenblok met 
dubbele gootsteen en een ruime 
kastenwand.

Keuken







Tuin

De heerlijke tuin is op het zuidoosten 
gelegen. Je hebt de hele dag door zon 
omdat de tuin als het ware het huis 
omarmt.

De prachtige tuin is onder architectuur 
aangelegd  en heeft veel vaste planten, 
een zonneterras, sierbestrating en een 
vijverpartij. De houten schutting is 
gloednieuw.

Geniet van het weidse uitzicht!





Vrijstaand bijgebouw

Ideaal voor een beroep aan huis of voor 
je hobby! Het gebouw is verdeeld in 
diverse ruimtes waaronder een garage 
met kanteldeur die via de vrije achterom 
bereikbaar is. Gedeeltelijk geïsoleerd.




Kortom: een fijn gebouw met tal van 
mogelijkheden!










Op deze verdieping is onlangs een 
heel mooie nieuwe, lichte  
laminaatvloer gelegd.




Via de overloop is er toegang tot 
vier slaapkamers en een ruime 
badkamer. Door een luik in het 
plafond is de bergzolder bereikbaar.




Een van de slaapkamers heeft een 
vaste wastafel.

Eerste verdieping



Ouderslaapkamer

De ouderslaapkamer is ruim van 
opzet. Via deze kamer heb je 
toegang tot de badkamer ensuite en 
een fijne inloopkast. 




Een echte blikvanger is het 
magnifieke uitzicht naar het 
aangrenzend bosperceel met 
natuurvijver. Daar geniet je elke 
ochtend van!





Slaapkamers

Twee van de vier slaapkamers hebben 
een geïsoleerde dakkapel met 
verduisterend rolgordijn en net als de 
ouderslaapkamer HR++ glas.




Alle slaapkamers hebben een mooie, 
frisse uitstraling met gestucte of 
behangen wanden en een gestuct 
plafond.



Badkamer

Bij de verbouwing is gekozen voor een 
lichte tegel met mozaiekrand. Bij 
binnenkomst valt het ligbad direct op. 
Het grote badkamermeubel zorgt voor 
voldoende bergruimte. De douche en het  
toilet maken deze badkamer compleet.

Een heerlijke ruimte om tot rust te 
komen!



Begane grond



Eerste verdieping



Bijgebouw



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 sport-
accommodaties, scholen en is 
gunstig gelegen nabij de A67.  

Ook vind je er uitgestrekte 
natuurgebieden en vele 
recreatiemogelijkheden.
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