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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.

Wat is er mooier dan een Thuis voor 

iemand te vinden of te helpen bij de 

verkoop zodat onze klant klaar is voor de 

volgende stap in zijn of haar leven?





Dat is waar ik mijn plezier in vind en blij 

van word.





Een mooie combinatie: alle aandacht 

voor mensen en bezig zijn met huizen, 

wonen en leven!



Kenmerken Soort

Type


Kamers

Gebruiksoppervlakte


wonen

Perceeloppervlakte


Inhoud

Bouwjaar

eengezinswoning

tussenwoning

5




139 m²

199 m²

462 m³

1972





Koffers uitpakken 
en wonen maar!

Midden in een rustige woonwijk ligt deze 
ruime, over de volle breedte uitgebouwde 
tussenwoning met een grote woonkamer, 
woonkeuken, twee veranda's en maar liefst 
vier slaapkamers en een moderne 
badkamer.




Het hele huis is tot in de puntjes verzorgd. 
Een prachtige houten vloer siert de 
woonkamer en in het gehele huis zijn mooie 
paneeldeuren toegepast.




De woning is goed geïsoleerd en is voorzien 
van kunststof kozijnen met isolerende 
beglazing. Zowel op de eerste als tweede 
verdieping zijn rolluiken toegepast.




Een heerlijk huis met een ruime 
woonkeuken met dubbel openslaande 
deuren naar de veranda. Zie je jezelf daar al 
lekker loungen? 




Achter in de tuin bij de berging is zelfs een 
tweede overkapping. 





De tuin biedt veel privacy en het is er 
heerlijk toeven tot laat in de avond!




Vanuit het raam in de woonkamer heb je 
vrij uitzicht op het groen in de overgelegen 
straat. Neptunus 22 ligt dan ook in een 
rustige, kindvriendelijke woonwijk met 
speeltuintjes in de buurt. Alle voorzieningen 
zoals basisschool en winkels zijn dichtbij. 




Je wandelt zo de 'Nieuwe Wildernis' in. Een 
uniek stuk nieuwe natuur aan de rand van 
Hapert. Het natuurgebied van ca. 35ha  
bevat fiets- en wandelroutes.




Via de snelweg ben je binnen korte tijd in 
Eindhoven, bij ASML, High Tech Campus en 
Eindhoven Airport. 




Wij nodigen je graag uit voor een bezoek 
aan deze instapklare, ruime en sfeervolle 
woning!





Entree

In de ruime hal is de trapopgang, de 
deur van de vernieuwde meterkast, 
de deur naar de woonkamer en die 
naar het toilet. Het moderne toilet 
heeft een vrijhangend toilet en een 
bijpassend fonteintje. Het fraaie 
tegelwerk is hetzelfde als boven in 
de badkamer.







Wat een ruimte en licht in deze 
woonkamer!  Strak stucwerk siert de 
wanden en het plafond met als 
puntje op de i de plafondlijsten. Op 
de vloer liggen prachtige houten 
vloerdelen.




Net zoals in de rest van het huis zijn 
hier mooie paneeldeuren geplaatst. 
Een van die deuren leidt naar de 
praktische trapkast.




De woonkamer is extra groot 
doordat de voormalige keuken bij de 
woonkamer is gevoegd. 




Een mooi, sfeervol geheel.

Woonkamer





Vanuit de woonkamer heb je vrij 
uitzicht op het groen aan de 
overkant van de straat. 




Vanuit de kamer ga je via dubbele 
openslaande deuren naar de ruime 
woonkeuken. 





Wie wil er nu niet kokkerellen in zo'n 
prachtige woonkeuken! De keuken 
heeft een ruime hoekopstelling met 
meer dan genoeg bergruimte en een 
mooi natuurstenen blad.




De keuken heeft alles wat je van 
een moderne keuken mag 
verwachten: een vaatwasser, een 
ingebouwde koelkast, vriezer en het 
mooie 5 pits Solitaire fornuis met 
een wokbrander en een grote oven. 




Een heerlijk lichte ruimte vanwege 
het daklicht en de dubbel 
openslaande deuren naar de 
overkapping.

Woonkeuken











Tuin

Een tuin waar je heerlijk kunt 
ontspannen en spelen! Zo zijn er twee 
overkappingen waaronder je heerlijk 
kunt loungen.

De overkapping bij het huis heeft een 
mooie leistenen vloer. Achter in de tuin 
is de ruime berging met ook daar, een 
overkapping en een achterom. Een 
houten schutting zorgt voor de nodige 
privacy.









Eerste verdieping

Op deze verdieping zijn drie lichte 
slaapkamers en een moderne 
badkamer.




De draai-/kiepramen op de eerste 
en tweede verdieping zijn van 
kunststof en zijn voorzien van 
dubbele beglazing. Er zijn diverse 
horren en rolluiken geplaatst.







Lekker badderen in deze moderne 
badkamer!




De badkamer heeft een ligbad met 
thermostaatkraan, een vrijhangend 
toilet, een dubbele wastafel in 
meubel, een spiegelkast en een 
douche met thermostaatkraan en 
regendouche.




De badkamer is slechts twee jaar 
geleden geplaatst. Op de vloer ligt 
dezelfde leuke tegelvloer als 
beneden in de toiletruimte en zijn de 
wanden voorzien van een mooie, 
witte landscape tegel.




Een heel complete, mooie, moderne 
badkamer!

Badkamer



Met een vaste trap ga je naar de 
tweede verdieping met ook hier een 
mooie laminaatvloer. 




Op de voorzolder vind je 
aansluitingen voor witgoed en is er 
volop bergruimte achter de 
knieschotten.




Maar daar blijft het niet bij! 

Op deze verdieping vind je de ruime 
ouderslaapkamer met airco, 
bergruimte en veel licht vanwege 
het dakraam en de grote dakkapel 
met flinke raampartij voorzien van 
een rolluik. Alle ramen zijn voorzien 
van horren.




Slaap lekker!

Tweede verdieping





Welkom

Kortom een fijn en ruim huis waar je 
meteen je thuis vindt. Koffers 
uitpakken en wonen maar!




Gelegen in een fijne , 
kindvriendelijke, groene woonwijk.




Wij laten je Neptunus 22 graag zien. 
Bel, mail of app ons voor een 
afspraak!



Begane grond



Eerste verdieping



Tweede verdieping



Berging



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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