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OVER PETER
BROUWERS
MAKELAARDIJ BV
Peter Brouwers Makelaardij, al meer dan 30 jaar de actieve
woningmakelaar en taxateur voor ‘s-Hertogenbosch en
omgeving. Ook voor u!
PETER BROUWERS MAKELAARDIJ BV neemt de TIJD VOOR
PERSOONLIJKE DIENSTVERLENING
Ervaar het zelf en bel ons voor meer informatie!
Bel 073 – 6425657 of kijk op onze website:
www.peterbrouwersmakelaardij.nl
Hoe beoordelen onze opdrachtgevers ons kantoor?
Kijk op www.wieisdebestemakelaar.nl en krijg een goed beeld
van onze actieve werkwijze. Ook voor u!
De woninginformatie van Peter Brouwers Makelaardij
is te zien op alle belangrijke websites, o.a. op
www.peterbrouwersmakelaardij.nl, www.funda.nl,
www.maaspoortmakelaars.nl, www.huislijn.nl en www.jaap.nl.
Peter Brouwers Makelaardij hecht er veel waarde aan uw
privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Daarom hanteren wij een Privacy Policy.
Onze ‘Privacy Policy’ staat op onze website
www.peterbrouwersmakelaardij.nl gepubliceerd.
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ZEER RUIME HOEKWONING MET O.A 4 GROTE SLAAPKAMERS EN INPANDIGE GARAGE
Ben je op zoek naar een grote eengezinswoning? Aan de Parcivalring in Slot Haverleij bieden we nu te koop aan een
opvallend ruime hoekwoning met o.a. een inpandige garage, patiotuin (zuidoost ligging), 4 slaapkamers (5
slaapkamers eenvoudig mogelijk) en een ruim dakterras. Vanuit de woonkamer heb je een prachtig vrij uitzicht op de
parkachtige omgeving, waar de woning direct aan grenst. Met een woonoppervlakte van circa 186 m2 en een
dakterras van circa 25 m2 heb je aan ruimte in ieder geval geen gebrek!
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OMSCHRIJVING

Indeling
Via de patiotuin aan de voorzijde van de woning bereikt u de woning en komt binnen via de entreehal.
In de entreehal tref je aan de meterkast (moderne groepenkast met 8 automatische zekeringen (groepen) en 2
aardlekschakelaars), een handige trapkast en de toiletruimte (uitgevoerd met duobloc wc en fonteintje).
Vanuit de entreehal kun je inpandig naar de garage. Wilt u uw auto binnen plaatsen, dan kan dat dus. Maar deze
ruimte is natuurlijk ook ideaal te gebruiken als grote berging met evt stallen van uw fietsen e.d. Oppervlakte van de
garage is circa 16 m2.
Aan de achterzijde van de woning is gelegen - over de gehele breedte van de woning - de ruime woonkamer
(woonoppervlakte circa 40 m2).
De woonkamer is afgewerkt met een laminaatvloer en spuitwerk wanden en plafond.
Vanuit de woonkamer heeft u (o.a. via een schuifpui) een mooi, vrij en weids uitzicht over de natuur en het park, dat
grenst aan Slot Haverleij.
Vanuit de woonkamer is bereikbaar de grote keuken. De keuken is in een rechte opstelling uitgevoerd en voorzien van
voldoende kasten en laden en uiteraard ontbreekt de inbouwapparatuur niet. Zo heb je de beschikking over een
koelkast, afzuigkap (wasemkap aangesloten op mechanische ventilatie), een vaatwasmachine, een 6-pits gasfornuis
met wokbrander en multifunctionele brede oven. Het werkblad en de achterwand is in graniet uitgevoerd.
Eerste verdieping
Vanuit de overloop bereik je de 3 slaapkamers, de badkamer en het separate toilet.
Wat al meteen opvalt is hoe groot de diverse ruimten zijn. Bijvoorbeeld het separate toilet, dat is echt ruim bemeten.
Deze ruimte is voorzien van een wandcloset en fonteintje (met ondermeubel). De wanden zijn gedeeltelijk betegeld.
De 3 slaapkamers zijn allen voorzien van een laminaatvloer en stucwerk of spuitwerk wandafwerking.
In de slaapkamer aan de voorzijde van de woning is de infrarode sauna geplaatst.
De badkamer is ruim bemeten en voorzien van een douchecabine (douche met thermostaatkraan), een groot
whirlpool duobad met bedieningspaneel en fraaie kranen en een wastafel. De vloer en wanden zijn in de badkamer
geheel betegeld.
Afmeting slaapkamers: (vermeld met de gemiddelde lengtemaat)
- slaapkamer 1: circa 6,50 x 2,78 meter
- slaapkamer 2: circa 4,40 x 4,55 meter
- slaapkamer 3: circa 5,70 x 2,25 meter.
Via de vaste trap bereikt u de tweede verdieping.
Vanuit de voorzolder kom je in de hele grote slaapkamer, de CV-/wasmachineruimte en op het grote dakterras.
De 'giga-grote' slaapkamer is eenvoudig op te splitsen in 2 grote slaapkamers.
De kamer is afgewerkt met vloerbedekking en laminaatvloer (combinatie).
Afmeting slaapkamer (circa 4,40 x 4,55 + 2,29 x 5,50 x 2,27 meter.
In de CV-/wasmachineruimte is de in 2020 vernieuwde Ferroli BlueSense CV-combiketel geïnstalleerd (bouwjaar
2020).
Ook vind je hier de mechanische ventilatie / warmte-terug-win installatie en kun je de wasmachine plaatsen.
Het grote dakterras (circa 9,90 x 2,57 meter) is geheel betegeld en is met een oppervlakte van circa 25 m2 dus zonder
meer ruim te noemen.
Voortuin
Aan de voorzijde van de woning bevindt zich de kleine patiotuin.
Ook hier is het heerlijk vertoeven in de zomer, immers de tuin is op het zuidoosten gelegen.
Heerlijk genieten tijdens een ontbijtje in de tuin? Of heerlijk zonnen in uw eigen tuin of op het dakterras? Het kan
allemaal in deze fijne patiotuin of op het dakterras.
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Bijzonderheden:
* maar liefst 4 (grote) slaapkamers (5 slaapkamers eenvoudig realiseerbaar)
* inpandig bereikbare garage
* prachtige ligging met vrij uitzicht vanuit de woonkamer op de natuur en naastgelegen park
* plat dak ideaal voor aanbrengen zonnepanelen
* HR++ beglazing
* Energielabel A, dus energiezuinig wonen
* moderne woningbouw (2004), maar afwerking van de woning is verder standaard/eenvoudig.
Maatvoering
* woonoppervlakte circa 186 m2
* overig inpandige ruimte (garage) circa 16 m2
* oppervlakte dakterras: circa 25 m2
* perceelsoppervlakte 114 m2
* inhoud woning circa 660 m3 (incl inpandige garage)
* bouwjaar 2004.
Ligging
Deze fijne en ruime eengezinswoning is gelegen in Slot Haverleij in Engelen.
Slot Haverleij vormt het centrale punt in Haverleij. En dat is niet voor niets: dankzij de prachtige ligging aan de
aftakking van de Maas en de vele voorzieningen, doet het Slot denken aan een vestingstadje van weleer.
Markant 'vestingstadje'
In Slot Haverleij staan circa 450 woningen en appartementen met een basisschool met kinderopvang. Hiermee is het
Slot een van de grootste “kastelen” in Haverleij. Van buiten oogt het ook als een echt slot met 2 toegangspoorten en
op de hoeken 4 torens. Achter de poorten van Slot Haverleij gaat een heel eigen wereld schuil. Sfeervolle straatjes en
pleintjes met appartementen en woningen bepalen hier het beeld. Spelende kinderen op straat, er is hier altijd wel
een vriendje om mee te spelen.
De bereikbaarheid is goed. Haverleij lijkt buitenaf te liggen, maar is toch dichter bij de stad, winkels en snelwegen dan
je denkt. Je kunt rustig stellen dat Haverleij ligt in ‘the middle of everywhere’!
De snelweg A59 ligt ver genoeg weg om er geen hinder van te ondervinden, maar je rijdt er wel binnen 5 minuten
naartoe. Vanaf hier ben je zo in Waalwijk en Breda. Ook de A2 is snel bereikbaar. Vanuit Haverleij ben je daarom
binnen 45 minuten zowel in hartje Utrecht als in het centrum van Eindhoven. Wat een fantastische en centrale ligging!
Met de auto is Haverleij prima bereikbaar, maar dat geldt ook voor het openbaar vervoer. In de spitsuren vertrekt ieder
half uur een rechtstreekse bus vanuit Haverleij naar het Centraal Station van 's-Hertogenbosch. In circa 20 minuten sta
je in het bruisende binnenstad van deze bourgondische hoofdstad, welke gekenmerkt wordt door de gezellige
terrassen, restaurants, cafeetjes en winkels.
Algemeen
De brochure met indelingstekeningen is uitsluitend afgedrukt als hulpmiddel, om u zo goed mogelijk te oriënteren
omtrent de indeling, maar niet over afwerking etc. De gegevens zijn in de meeste gevallen afkomstig van aan ons
kantoor ter hand gestelde tekeningen en zijn puur ter indicatie.
De mogelijkheid blijft aanwezig dat er wijzigingen zijn geweest tijdens de bouw of daarna, of dat er bouwtechnisch is
afgeweken van die tekening (ook qua maten).
Bij de bezichtiging ziet u de werkelijkheid waarvan u bij uw eventuele koop uitgaat. Daar is uiteindelijk de bezichtiging
voor, die wij graag voor u regelen.
Deze documentatie is met veel zorg samengesteld. Aan enige onjuistheden en/of onvolkomenheden kunnen echter
geen rechten worden ontleend. Deze wooninformatie wordt/werd naar meer geïnteresseerden gezonden en is slechts
een uitnodiging om in onderhandeling te treden.
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KENMERKEN

Type woning

hoekwoning

Aanvaarding

in overleg

Bouwjaar

2004

Woonoppervlakte

185 m2

Perceeloppervlakte

114 m2

Aantal verdiepingen

3

Aantal slaapkamers

4

Inhoud

660 m3

Garage type

Inpandig

Sanitair

grote badkamer met whirlpool

ligbad, douchecabine en wastafel . Separaat (grote)
Garage

Ja

Tuin

Ja
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LIJST VAN ZAKEN
Gaat
mee
☐

tuinaanleg, (sier)bestrating, beplantingen

N.v.t.
☐

Blijft Over te
achter nemen
☒
☐

erfafscheiding, pergola's, tuinschermen

☐

☐

☒

☐

tuinhuisje, buitenberging

☐

☒

☐

☐

bewateringssysteem

☐

☒

☐

☐

vlaggenmast

☐

☒

☐

☐

(schotel)antenne

☐

☒

☐

☐

brievenbus

☐

☒

☐

☐

voordeurbel

☐

☐

☒

☐

(veiligheids)sloten

☐

☐

☒

☐

alle sleutels

☐

☐

☒

☐

hang- en sluitwerk

☐

☐

☒

☐

alarminstallatie

☐

☒

☐

☐

CV-installatie met toebehoren, vulslangset

☐

☐

☒

☐

thermostaat tbv CV

☐

☐

☒

☐

klokthermostaat tbv CV

☐

☒

☐

☐

(voorzet/inzet-) open haard met vuurkorf

☐

☒

☐

☐

warmwatertoestellen

☐

☐

☒

☐

mechanische afzuiginstallatie

☐

☐

☒

☐

airco-installatie

☐

☒

☐

☐

alle isolatievoorzieningen, evt voorzetramen

☐

☒

☐

☐

(rol)luiken

☐

☒

☐

☐

veiligheidsschakelaar-wasautomaat

☐

☒

☐

☐

schakelmateriaal

☐

☐

☒

☐

(licht)dimmers

☐

☒

☐

☐

inbouwverlichting

☐

☒

☐

☐

gordijnrails

☐

☐

☒

☐

gordijnen, vitrages, raamstoffering algemeen

☐

☐

☐

☒

bekabeling en leidingen

☐

☐

☒

☐

tuinverlichting

☐

☒

☐

☐

zonnewering (buiten)

☐

☒

☐

☐

buitenkra(a)n(en)

☐

☒

☐

☐

wasmachinekraan (met beluchter)

☐

☐

☒

☐

thermostaatkranen (op verwarmingsradiatoren)

☐

☒

☐

☐

vaste badkameraccessoires , planchets, spiegels

☐

☐

☒

☐

douche/badscherm

☐

☐

☒

☐

wastafel(s) met vaste accessoires

☐

☐

☒

☐

wastafelverlichting

☐

☐

☒

☐

toilet met vaste accessoires

☐

☐

☒

☐

keukenblok met onder- en bovenkasten, incl. verlichting (voor zover aanwezig)

☐

☐

☒

☐

parketvloer / houten planken vloer

☐

☒

☐

☐

laminaatvloer

☐

☐

☒

☐

Model : VGP 2010.01

Parcivalring 367, 5221 LH 's-Hertogenbosch
pag. 2 van 5

www.peterbrouwersmakelaardij.nl

vensterbanken
door derden beschikbaar gestelde zaken, behorend bij het object:
milieubox

Gaat
mee
☐

N.v.t.
☒

Blijft Over te
achter nemen
☐
☐

☐

☒

☐

☐

vuilcontainer(s)

☐

☒

☐

☐

buitenbrievenbus

☐

☒

☐

☐

LOCATIE
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Over VastgoedPRO
De woning in deze brochure wordt u aangeboden door
een makelaar die is aangesloten bij de Nederlandse
beroepsvereniging voor makelaars en taxateurs,
VastgoedPRO. Bij VastgoedPRO zijn ruim 700 makelaars
en taxateurs door geheel Nederland aangesloten. De
vereniging zorgt onder andere voor kwaliteitsbewaking
en belangenbehartiging van haar leden. Dat betekent
dat een makelaar of taxateur, die is aangesloten bij
VastgoedPRO moet voldoen aan strenge toelatingseisen
en jaarlijkse educatie.

Let op: De verkopende makelaar behartigt de belangen
van de verkoper van deze woning.
Wilt u als koper ook een professional die u helpt bij de
aankoop van uw woning, neem dan een VastgoedPRO
aankoopmakelaar in de arm. Dat geeft u meer rust en
zekerheid tijdens het aankoopproces. Daarnaast zorgt
een VastgoedPRO aankoopmakelaar er ook voor dat u
het juiste huis tegen de juiste prijs koopt zodat u nog
jarenlang kunt genieten van uw aankoop.
Ga naar www.vastgoedpro.nl voor een VastgoedPRO
aankoopmakelaar bij u in de buurt.

Koopovereenkomst
wordt door Peter Brouwers Makelaardij bv opgemaakt.
Ondertekening dient plaats te vinden uiterlijk 5 dagen na het tot
stand komen van een mondelinge overeenstemming. Desgewenst
wordt het concept aan u toegezonden/gemaild. Het standaard
model koopakte van VastgoedPRO wordt gehanteerd.
Notaris
door koper te bepalen. Aangezien ons kantoor alvorens naar de
notaris te gaan de woning met partijen gezamenlijk inspecteert,
adviseren wij om een plaatselijke/ regionale notaris in te
schakelen.
Voorbehoud financiering
voordat u als koper in onderhandeling wenst te treden dient
u zich er eerst van op de hoogte te stellen wat uw financiële
mogelijkheden zijn op basis van bijv. uw arbeidssituatie, evt.
leningen etc.
Peter Brouwers Makelaardij bv zal u daar graag bij van dienst zijn.
Ons kantoor heeft een samenwerkingsverbanden met onafhankelijk
werkende erkend hypotheekadviseurs, die u graag van dienst zijn
bij een verantwoorde hypotheekkeuze en de diverse verzekeringen.
Waarborgsom
tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van koper,
wordt door koper binnen 7 weken na datum koopovereenkomst
een waarborgsom of bankgarantie in handen van de notaris
gestort, respectievelijk gesteld, ter grootte van 10% van de
koopsom.
Bedenktijd
na ondertekening van de koopakte heeft de koper een wettelijk
bepaalde bedenktijd van 3 dagen. De Algemene Termijnenwet is
van toepassing. Binnen deze periode kan de koper, zonder verdere
opgaaf van reden, afzien van de koop.

Baten en lasten
alle baten, lasten en eventueel verschuldigde canons, waaronder
begrepen heffingen die voortvloeien uit de akte van splitsing en/of
reglement (indien van toepassing) komen voor rekening van koper
vanaf de datum van notarieel transport.
De lopende baten, lasten en dergelijke, met uitzondering van de
lasten en/of belasting wegens het feitelijk gebruik, zullen tussen
partijen naar rato worden verrekend. Dit geldt ook voor de evt.
bijdrage aan de VvE (bij appartementen) De notaris verzorgt deze
verrekening.
Algemeen/aansprakelijkheid
bij het samenstellen van deze brochure is de uiterste zorgvuldigheid
betracht. Toch kunnen er geen rechten worden ontleend aan
eventuele onjuistheden in de beschrijving en de tekeningen.
Deze informatie wordt/werd aan meerdere geïnteresseerden
verstrekt en is slechts een uitnodiging om in onderhandeling te
treden.
De Algemene Consumentenvoorwaarden van VastgoedPRO zijn van
toepassing.
Ná de bezichtiging
u kunt zich voorstellen, dat óók voor de verkoper het verkopen van
zijn/haar woning een spannende aangelegenheid is.
Ons kantoor is ingeschakeld door de verkoper om hen optimaal te
begeleiden bij de verkoop. Wij adviseren u gebruik te maken van
de diensten van een aankopende makelaar.
Een VastgoedPROmakelaar is daar dé aangewezen persoon voor;
betrouwbaar en professioneel, integer en met de nodige kennis van
zaken.

Wij verzoeken u vriendelijk om uw bevindingen binnen 3
dagen na de bezichtiging aan ons kenbaar te maken, óók
als u geen interesse meer heeft in de woning. Wij kunnen onze
opdrachtgever dan vervolgens juist informeren.

Oplevering
in de huidige staat met alle daarbij behorende rechten, aanspraken,
zichtbare en onzichtbare gebreken (voor zover bij de verkoper niet
bekend), heersende en lijdende erfdienstbaarheden, kwalitatieve
rechten en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen
daarvan. Ons kantoor zal u kort vóór het bezoek aan de notaris
(i.v.m. de eigendomsoverdracht) uitnodigen de woning te
inspecteren.
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