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Vraagprijs € 400.000 k.k.








TYPE WONING:

2-onder-1-kapwoning





 BOUWVORM:

bestaande bouw





 BOUWJAAR:


1995





 WOONOPPERVLAKTE:

110 m²





 GRONDOPPERVLAKTE:


252 m²



Midden in de jonge wijk de 
Heeswijkske Kampen gelegen. 

Wandel langs de Kraaijenbergse 
Plassen en neem plaats bij een 

van de horecagelegenheden



Woonkamer 

met een fijne lichtinval







ISOLATIE:


dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, 
dubbel glas





 CV KETEL:


Intergas HR 2013





 ERFDIENSTBAARHEDEN:

standaard bouwerfdienstbaarheden





 ASBEST/VERONTREINIGING:


niet bekend





 NADERE INFO:


 11 zonnepanelen geplaatst


in 2021



op de 1e 
verdieping zijn


3 lichte 
slaapkamers


aanwezig







moderne badkamer



2e verdieping


 via vaste trap bereikbaar. De perfecte 

plek voor een extra slaapkamer of een 
werkkamer. 





de ruime garage is de ideale ruimte voor de klusser/ 
hobbyist



begane grond



eerste verdieping



tweede verdieping



Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Vaste kast hoofdslaapkamer blijft achter. De overige losse kasten gaan mee. X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 

Woning - Keuken



Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 



Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Zonwering buiten X

Waterslot wasautomaat X

Zonnepanelen X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Overig - Contracten

Zonnepanelen: Ja



KADASTRALE KAART

& VOORZIENINGEN


IN DE BUURT



Aantekeningen



GEWOON GOED

Disclaimer: 

De informatie uit de gehele brochure is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt 
echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de 
gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.






 Martijn & CO: 

Makelaar Martijn Willems biedt zijn klanten een extra unieke service, genaamd Martijn&CO. Hij heeft als enige 
makelaar in het Land van Cuijk een unieke samenwerking met enthousiaste, professionele ondernemers in LvC 
onder de naam Martijn&CO. Daarnaast kunnen opdrachtgevers gebruik maken van de Martijn&CO verhuisauto. 
Vraag naar de voorwaarden bij ons kantoor.

Woordje van verkoper
Het is heerlijk thuiskomen op deze fijne plek. De woning kent een fijne 

hoeveelheid woonruimte als bergruimte. De woning is goed onderhouden en 

echt instapklaar. Jarenlang is er met veel liefde in dit mooie huis 

gewoond. 



kantoorgegevens
Openingstijden

Maandag 09:30 - 12:30 13:30 - 17:30

Dinsdag 09:30 - 12:30 13:30 - 17:30

Woensdag 09:30 - 12:30 13:30 - 17:30

Donderdag 09:30 - 12:30 13:30 - 17:30

Vrijdag 09:30 - 12:30 13:30 - 17:30

Zaterdag 09:30 - 12:30

Zondag Gesloten

In de avonden op afspraak geopend

0485 563 177 |

Makelaar Martijn Willems | Maasburg 13 | 5431 BR Cuijk

info@makelaarmartijnwillems.nl | www.martijnwillems.nl


