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Mooi gelegen luxe villa
Uniek, prachtig en luxe afgewerkte
vrijstaande woning gelegen in de gewilde
wijk "Kerneel” en wel op de Bredeweg 102
te Nederweert.
Deze sfeervolle villa uit 2006 is in eigen
beheer gebouwd. Om die reden heeft deze
fraaie vrijstaande woning een kwalitatief
hoogwaardig niveau van afwerking en goede
bouwkwaliteit. Vloerverwarming, een fraaie
doorkijk gashaard, een heerlijke living, een
vide met brug naar de slaapkamers, een
zinken dak, een oprit van leisteen en een
zonnige tuin, zijn zomaar enkele punten die
dit fijne woonhuis tot een droomhuis maken.
De woonkamer beschikt mede door de mooie
erker aan de voorzijde en tuinkamer over
extra veel licht en ruimte! Centraal in de
kamer staat een mooie doorkijkgashaard.
Via de keuken is de royale inpandige garage
bereikbaar. Verder is er nog een groot
overdekt terras met mooi zicht op de tuin.
De woning is gelegen in een gewilde en

kindvriendelijke wijk met school, winkels en
sportaccommodaties in de directe omgeving,
de a2 ligt op ongeveer 2 kilometer afstand.
Algemeen:
- De woning is voorzien van vloer-, muuren dakisolatie;
- De gehele woning is voorzien van
aluminium kozijnen met HR+ glas;
- De begane grond en de badkamer zijn
voorzien van vloerverwarming;
- Op de 1e verdieping ligt overal een
mooie laminaatvloer;
- De oprit en garage bieden parkeergelegenheid aan meerdere auto’s;
- Het huis is voorzien van een zinken dak.
Kenmerkend aan deze woning is de mooie
ligging en prachtige uitstraling, gebouwd
met oog voor detail, een hoog afwerkingsniveau en sfeervolle ruimtes, waar u stijlvol
en comfortabel kunt wonen.
Deze “droomwoning” is dan ook absoluut
een bezichtiging waard!

Kenmerken
& specificaties

Woonoppervlakte: 236 m²
Perceeloppervlakte: 592 m²
Inhoud: 1048 m³
Bouwjaar: 2006
eengezinswoning
vrijstaande woning
7 kamers (2 slaapkamers)
achtertuin en voortuin
aangebouwde stenen garage
c.v. ketel en gashaard
volledig geïsoleerd

INDELING
Kelder:
De hoofdbouw is geheel onderkelderd
(groot ca. 72 m2) en is opgedeeld in een
voorportaal, met aansluitend een mooie
salon ingericht met fraai keukenblok v.v.
koud/warm water, plintboiler, wastafel en
aansluitingen voor witgoed, aansluitend
ligt een grote hobby/werkkamer met
vloerbedekking en gespoten plafond.
Begane grond:
Entree, ruime ontvangsthal met uitgebreide
meterkast, moderne toiletruimte met
wandcloset en fonteintje, en de open
trapopgang (vide) naar de 1e verdieping.
De riante woonkamer is aan de voorzijde
voorzien van een halfronde erker. Deze
erker heeft grote raampartijen, dit komt de
lichtinval en hiermee het woongenot ten
goede. Ook heeft de woonkamer een
sfeervolle doorkijk-gashaard die voor veel
gezelligheid zorgt. Aan de luxe SieMaticinbouwkeuken is het heerlijk werken. Deze
beschikt over een fraai kookeiland met o.a.
5 pits gas- en kookplaat, natuurstenen blad
diverse boven- en onderkasten, afzuigkap,

2 koelkasten, koffie-apparaat, combi-oven
(quantum speed), vaatwasser, een
ingebouwde r.v.s. spoelbak en een werkblad.
Eerste verdieping:
Op deze verdieping bevinden zich een
overloop, 2 goed bemeten slaapkamers en
badkamer.
De ouder slaapkamer, is gelegen aan de
voorzijde van de woning en voorzien van 2
prachtige inloopkasten. Tevens heeft u vanuit
deze kamer toegang tot het balkon en het
grote dakterras boven de garage. De 2e
slaapkamer is gelegen aan de achterzijde en
voorzien van een muurkast en wastafel.
De luxe geheel betegelde badkamer met
vloerverwarming is uitgerust met een mooie
inloopdouche, ligbad, wandcloset, toilet,
dubbele design wastafel met
badkamermeubel en designradiator.
Tweede verdieping:
Deze verdieping is via een vlizotrap te
bereiken. U heeft hier meer als voldoende
bergruimte. Hier bevindt zich tevens de
opstelling van de Nefit HR-combiketel en de
WTW-installatie.

Tuin:
De goed verzorgde tuin is rondom de woning
gelegen. De achtertuin is gelegen op het
noordoosten, biedt veel privacy en is voorzien
van sierbestrating, borders en een groot
gazon. Ook kunt u via de zijkant van de
woning naar de achtertuin. In 2016 is er nog
een overkapping van 9,5 x 4,5 meter
geplaatst.

Garage / berging:
De woning heeft een inpandige stenen garage
van ca. 9.80 x 4.75 m.
De garage heeft een grote elektrische poort
aan voorzijde en grote met hand bedienbare
poort aan achterzijde, tevens is deze voorzien
van tegelvloer, smeerput, stortbak, cv,
alsmede de aansluitingen voor het witgoed.
De garage is voor meerdere doeleinden te
gebruiken nu en in de toekomst. U kunt
hierbij denken aan een kantoor-hobbykamer,
waardoor de woning geschikt kan zijn voor
mensen met een aan –huis gebonden
beroep. Ook kunt u van deze garage een
slaapkamer maken, waardoor deze woning
levensloop bestendig kan zijn.
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ALGEMENE INFORMATIE

PLATTEGROND

Aansprakelijkheid
Bij de samenstelling van de informatiebrochure is alle zorgvuldigheid en nauwkeurigheid betracht. Er kunnen echter geen rechten worden
ontleend aan onjuistheden in de omschrijving of aanwezige tekeningen. Deze brochure dient indicatief gehanteerd te worden. De
genoemde afmetingen zijn circa maten. Deze algemene informatiebrochure wordt naar meerdere geïnteresseerden gezonden

Kosten koper
Kosten koper willen zeggen dat de bijkomende kosten, om het onroerend goed op naam te krijgen, voor rekening van de koper komen.
Wij maken u er op attent dat wij betaald worden door de verkoper en bij de koper dus geen kosten in rekening brengen.

Na de bezichtiging
Ook voor de verkoper is het verkopen van de woning een spannende aangelegenheid. Wij stellen het daarom op prijs om na de
bezichtiging uw bevindingen te mogen vernemen, zodat wij de verkoper kunnen informeren.

VOORWAARDEN
Koopakte
Indien een overeenkomst tot stand komt, zal door Jacobs - Gijsen Adviseurs een koopakte worden opgemaakt en aan partijen ter
ondertekening worden voorgelegd. De makelaar zal de door alle partijen ondertekende koopakte in handen stellen van een nader (bij
kosten koper door de koper) aan te wijzen notaris.

Waarborgsom
In de koopakte wordt gebruikelijk opgenomen dat de koper een bankgarantie moet afgeven of een waarborgsom bij de notaris moet
storten, ter grootte van 10% van de koopsom. Deze garantie of waarborgsom dient als extra zekerheid dat de koper zijn verplichting ook
nakomt.

Asbestclausule
In woonhuizen gebouwd of verbouwd vóór 1994 kunnen asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van
asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart hiermee
bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in de onroerende zaak kan
voortvloeien.

OVERIGE DIENSTEN VAN ONS KANTOOR
Hypotheken
Wij zijn onafhankelijk hypotheekadviseur en kunnen u aanbiedingen doen van grote en erkende Nederlandse geldverstrekkers. Onze
medewerkers zijn gecertificeerde adviseurs en staan ingeschreven bij de Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH). Ons
hypotheekprogramma geeft u een compleet overzicht van de totale aankoopkosten, inzicht in de maximaal haalbare hypotheek en een
specificatie van de bruto en netto maandlasten.

Verzekeringen
Ook voor al uw verzekeringen kunnen wij u geheel vrijblijvend een offerte uitbrengen. Wij bemiddelen voor diverse grote
verzekeringsmaatschappijen en zoeken voor u een goede aanbieder met scherpe premies en uitstekende voorwaarden.

Aankoopmakelaar
Het is mogelijk een van onze makelaars in te schakelen bij de aankoop van een woning die te koop staat bij een andere makelaar. De
makelaar van verkoper staat aan de zijde van verkopende partij. We adviseren u als koper gedurende het gehele proces. Vraag vrijblijvend
naar de mogelijkheden en de kosten.

Taxatie
Als lid van NVM en NWWI kunnen wij ook zorgen voor een taxatierapport van uw woning, ten behoeve van hypotheek, de fiscus en aanof verkoop.

Waardebepaling
Wenst u van ons een vrijblijvende waardebepaling van uw eigen woning, dan vernemen wij dit graag van u.

Heeft u
interesse?

Ospelseweg 23
6031 AK Nederweert
0495 - 460 180 | info@jacobsgijsen.nl
www.jacobsgijsen.nl

