
Brouwerijstraat 11, HOOGSTRATEN

Gelijkvloers app met 3 slpks, 2 
badks, tuin en garage

Verkoopprijs

€ 489.000www.heylenvastgoed.be



Gelijkvloers app met 3 slpks, 2 badks, 
tuin en garage
Prachtig gelijkvloersappartement met twee slaapkamers, twee badkamers, zuid geörienteerde tuin, garage van 37m² 
en kelderberging inclusief, nabij het centrum van Hoogstraten.

Ligging:

Dit modern gelijkvloersapp is gelegen op wandelafstand van winkels, scholen, bushalten, horeca's, ...

Beschrijving:

We betreden het appartement via de inkomhal, die toegang verleend tot de ruime licht-rijke woonkamer van ca. 
40m² met kastenwand voorzien van een elektrische haard en kijkt uit op de prachtige, zuidgerichte tuin.

Aansluitend bevindt zich de volledig geïnstalleerde keuken met marmer werkblad is voorzien van recente Siemens 
toestellen (oven, microgolfoven, warmhoudlade, diepvries, inductie kookvuur, dampkap en Amerikaanse koelkast) 
met berging.

Via de nachthal bereiken we de drie ruim slaapkamers, waarvan één gebruikt wordt als dressing, de eerste badkamer 
voorzien van Japans toilet, ligbad en dubbele lavabo leunt aan, aan de matsterbedroom en de tweede badkamer 
voorzien van douche, toilet en dubbele lavabo. 

De privé tuin met tuinhuis is volledig omheind met een poortje aan de achterzijde.




Bijzonderheden:

kelderberging, ruime garage voor 2 auto's, recente CV-ketel van Buderus, elektrische zonneluifel, parket vloer in 
woonkamer en keuken, elektrische rolluiken in de woonkamer en slaapkamers.

FINANCIEEL


 Prijs: € 489.000





INDELING



 Slaapkamers: 3

Badkamers: 2

Toiletten: 2

Keuken: ja

Terras: ja











ENERGIE


 EPC: 178 kWh


Verwarming: CV op gas




AFMETINGEN


Bewoonbare opp.: 130 m²

Constructie: Open

Bouwjaar: 2004

RUIMTELIJKE ORDENING


 Bestemming: Woongebied


Bouwvergunning: Ja

Verkavelingsvergunning: Ja


Voorkooprecht: Nee

Vonnissen: Geen rechterlijke 

herstelmaatregel of bestuurlijke 

maatregel opgelegd


Gelegen in een overstromingsgevoelig 
gebied: nee

130 m² 3 178 kWh

Meer info? Neem dan contact op met onze 
commerciële medewerker Sonja Van Roey via 
sonja@heylenvastgoed.be 

of bel ons op +32 468/26.58.90.



HOOGSTRATEN





HOOGSTRATEN



Uw eigendom 
verkopen?
Ontdek onze 
troeven

GRATIS SCHATTING

ONDERSTEUNING DOOR ONZE 
JURIDISCHE AFDELING

15 OPEN KANTOREN

IN 3 PROVINCIES

PROMOTIE OP AL ONZE 
MEDIAKANALEN

MEER DAN 150 MEDEWERKERS

MAXIMALE ZICHTBAARHEID OP 
IMMOBORDEN

MEESTE KANS TOT VERHUUR

DANKZIJ ONS NETWERK

Onze medewerker komt bij u langs voor een gratis

schatting en overloopt samen met u onze unieke

manier van werken. Onze uitgebreide portfolio en

lokale kennis geeft ons veel meer referentiepunten

voor de waardebepaling van uw woning. We bekijken

ook samen met u wat er allemaal komt kijken bij een

verhuur en hoe wij dat aanpakken.

De laatste jaren komt er bij de verkoop van een

woning veel meer kijken. Om er voor te zorgen dat

de juridische kant helemaal in orde is, hebben wij een

juridische afdeling met maar liefst 8 medewerkers

met kennis van zaken die dit voor u in handen nemen.

Zij zorgen onder meer voor de nodige attesten, een

correcte compromis en verkoopsovereenkomst, een

gratis ongevallenverzekering, en staan klaar voor al

uw juridische vragen.

16 vestigingen in de provincie Antwerpen, Limburg

en het Waasland dat wil niet alleen zeggen dat u kan

binnenstappen in Geel voor een pand in Antwerpen,

of in Mechelen voor een woning in Turnhout. Dat

wil ook zeggen: 15 open kantoren met telkens

medewerkers met lokale marktkennis, om u op de

beste manier te kunnen verderhelpen.

Bij Heylen Vastgoed zetten we ons aanbod vanaf dag

1 in de kijker op verschillende portaalsites (Immoweb,

Zimmo, Immovlan, Realo, ... ). Verder plaatsen wij

onze panden op wekelijkse basis in verschillende

Dat wil niet alleen zeggen dat er steeds iemand voor u

beschikbaar is, maar ook dat onze medewerkers met

hun lokale kennis een onschatbaar netwerk vormen

in de provincie Antwerpen. Een netwerk van kennis,

contacten, klanten, potentieel, enzo.




Al onze medewerkers krijgen bijkomende interne

opleidingen in onze Heylen Vastgoed Academy.

Dat gaat niet alleen over de veranderende juridische

context maar ook over procedures, schattingen,

vlotte werking, etc.

Ons aanbod is meteen ook onze beste reclame.

Niet alleen door het vertrouwen dat we van al deze

mensen kregen, maar ook door de immoborden

aan deze panden. Wij willen elke woning namelijk

de meeste kans tot verkoop geven, daarom zorgen

wij dus ook dat elke voorbijganger kan zien dat uw

eigendom te koop staat.




Onze immoborden zijn al jarenlang één van onze

sterkste verkooptools en daar maken we dus volop

werk van.

Het merendeel van onze huurders blijft op de

huizenmarkt, zij het in verkoop, verhuur of

nieuwbouw. Dat wil zeggen dat wij al starten met een

zeer sterke basis aan potentiële kopers.




De verscheidenheid van ons ruime aanbod zorgt

bovendien voor een constante toestroom van mensen

die op zoek zijn naar een nieuwe woning. Nieuwe

panden in ons aanbod die aan hun zoekcriteria

voldoen worden dan ook aan hen voorgesteld.

Dat is ook een van de voornaamste redenen dat wij

het meeste kans tot een snelle en succesvolle verkoop

kunnen geven.

bladen in de provincie en eigen uitgaves zoals deze

maandelijkse vastgoedbijlage ‘Wonen in uw provincie’

en magazines voor nieuwbouw en Heylen Exclusief.

En dan zijn er nog onze website en onze social media!

Meer info op www.heylenvastgoed.be





*Af te geven op één van onze kantoren 

of doorsturen via mail of whatsapp.

Antwerpen | Brasschaat | Deurne | Ekeren | Geel | Heist-o/d-Berg | Herentals | Kalmthout | Lier | Lommel | Malle | Mechelen | Mortsel | Turnhout | Waasland


