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Zonnebloemlaan 220, 5151 TD Drunen 

€ 320.000,- k.k. 
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Omschrijving 

 

Zonnebloemlaan 220, 5151 TD Drunen 
 
MEEST DUURZAME WONING VAN BRABANT   
(uit 1967 of in ieder geval 1 van de meest duurzame woningen van die leeftijd)  
  
ONVERWACHTS OPNIEUW IN VERKOOP  
  
Energie kun je maar 1 keer besteden. De huidige eigenaren hebben al hun energie gestoken om van deze woning (een 
van de) meest duurzame woningen in Brabant te maken. Vanuit deze basis kunt u uw energie richten op het 
opknappen/vernieuwen van de inrichting en afwerking. In tegenstelling tot de foto's/huidige staat wordt de woning 
leeg opgeleverd in mei 2023. U hebt dus nog genoeg tijd om e.e.a. voor te bereiden :-)  
  
Deze woning op een ruim hoekperceel, bestaand uit kadastraal 2 percelen, heeft o.a:  
* Veel inhoud namelijk 604 m3   
* Een grote geheel geïsoleerde inpandige garage met vloerverwarming. Ideaal om bijvoorbeeld gelijkvloers wonen en 
slapen in te realiseren  
* Parkeren op eigen grond  
* 3 slaapkamers  
* Badkamer met bad en toilet  
* Aparte doucheruimte  
* Een bron met pomp onder de garage, voorzien van filter, buitenkraan op grondwater en de beide toiletten werken 
met grondwater, achter het bedieningspaneel van beide toiletten zit ook voor nood (kapotte pomp) een kraantje met 
drinkwater, simpel aansluitslangetje even overzetten besparing 120m3 water  
* 30 zonnepanelen verdeeld over 3 omvormers totaal zo'n 7500 Kw opbrengst per jaar.  
* Warmtepomp, Vaillant 8 Kw aangesloten op de vloerverwarming samen met 7 zonnecollectoren van 2,5 M2 per stuk 
deze werken samen met de Warmtepomp, samenwerking automatisch behave het lx per jaar aanzetten van de 
schakelaar in de garage en idem lx uitzetten.  
* In de huiskamer staat een grote speksteenkachel Tulikivi die met één kratje hout de benedenverdieping op 
temperatuur houdt alle lucht open, vuur maximaal 2 uur fel laten branden, rookgastemperatuur 250 - 300 graden 
zodra er alleen nog gloeiende stukjes hout in de kachel liggen lucht en rookgas afsluiten, kachel nu heet absoluut NIET 
doorstoken GÉÉN dikke blokken en alleen droog hout max 5x6 cm pallets ook perfect tot 2,5 uur is voldoende voor 24 
uur warmte.  
* In de woonkamer hangt ook nog een airco Vaillant 3,5Kw die ook kan verwarmen ( gebruik eigen stroom)  
* Op de zolder hangt een Vaillant solo cv ketel die als naverwarmer voor de 240 liter zonneboiler dient en ook de 
radiatoren op de bovenverdieping bedient.  
* De hele benedenverdieping inclusief de garage heeft laagtemperatuur vloerverwarming, 14 cm pur isolatie eronder, 
de vloer is 45 cm dik beton slangen liggen helemaal onderin zodat deze dient als opslagbuffer voor de door de 
collectoren opgewekte warmte behoudens de 3 echte wintermaanden is dit afdoende verwarming indien niet springt 
automatisch de warmtepomp bij, in de vloer van de badkamer zit ook vloerverwarming op het zelfde systeem als 
beneden!  
* In de badkamer zit een design radiator die wel werkt maar tegen de buitengevel zit een jaga convectortje dat niet 
aangesloten zit laten hangen om geen gaten in de tegelwand te hebben, aan de zijkant van de woning staat een 
houthok waar 12 m3 hout in past!  
Leemwand buitenmuur woonkamer 8 cm Pavatex boomschors isolatie materiaal rechtstreeks op de muur 
daaroverheen 4 cm leemstuuc is ten alle tijden opnieuw te gebruiken door simpelweg nat te maken zoals cement deze 
wand regelt het vochtigheids gehalte perfect, absorbeert rook, dieren en andere luchtjes. Helaas gaat deze werking 
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verloren als de wand geschilderd wordt, er zijn wel speciale kleurstoffen te koop in diverse pastel tinten, de andere 
leemwanden hebben die werking ook maar minder daar er géén isolatie materiaal achter zit?  
* Badkamer, douche en zolder zitten op een automatisch ventilatie systeem werkend op luchtvochtigheid!  
  
Deze woning is uniek en, ondanks bovenstaande poging, met geen pen te beschrijven :-). Plan daarom snel een 
bezichtiging in.  
  
De informatie over deze woning is met grote zorg samengesteld. Ondanks alle zorgvuldigheid die we nastreven, 
kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend. De plattegronden zijn indicatief en de genoemde maten 
zijn circa maten. Hier is om deze reden geen leveringsplicht aan verbonden. De informatie is uitsluitend bedoeld om 
een goede indruk van de woningen te geven 

 

€ 320.000,- k.k.



 
 

 

 
RE/MAX Optimus Makelaars 

Nijverheidsweg 7 
5061 KK, OISTERWIJK 

Tel: 085 21 30 300 
E-mail: optimusmakelaars@remax.nl 

www.makelaars-in-brabant.nl 

Kenmerken 
 : € 320.000,00 
Soort : Woonhuis 
Type woning : Hoekwoning 
Aantal kamers : 4 kamers waarvan 3 slaapkamer(s) 
Inhoud woning : 604 m3 
Perceel oppervlakte : 288 m2 
Gebruiksoppervlakte woonfunctie : 103 m2 
Soort woning : Eengezinswoning 
Bouwjaar : 1967 
Tuin : Achtertuin, voortuin, zijtuin 
Hoofdtuin  Achtertuin  175 m2  (2.500 cm bij 700 ) cm  
Garage : Inpandig 
Energielabel : A++ 
Verwarming : C.V.-Ketel, Hete lucht verwarming, Vloerverwarming geheel, Warmtepomp 
   

Locatie 
Zonnebloemlaan 220  
5151 TD  DRUNEN 
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Lijst van zaken 
 

 

 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Woning 
Interieur 

Verlichting, te weten:     

- Inbouwspots/dimmers     

- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers     

- Losse (hang)lampen     

-      

- Set van 8 Shelly pluggen en de beide Ring 
deurbellen zijn op mijn naam geregistreerd en 
gaan mee mede de 3 dome camera's 

    

(Losse)kasten, legplanken, te weten:     

- Geen idee nog, overname in ieder geval mogelijk     

-      

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:     

- Gordijnrails     

- Gordijnen     

- Overgordijnen     

- Vitrages     

- Rolgordijnen     

- Lamellen     

- Jaloezieën     

- (Losse) horren/rolhorren     

-      

- Knikarmscherm aan achterkamer blijft doek 
defect,  kleine Knikarmscherm boven garage 
roldeur gaat mee! 

    

Vloerdecoratie, te weten:     

- Vloerbedekking     

- Parketvloer     

- Houten vloer(delen)     

- Laminaat     

- Plavuizen     

-      

-      

(Voorzet) openhaard met toebehoren     

Allesbrander     

Houtkachel     

(Gas)kachels     
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Designradiator(en)     

Radiatorafwerking     

Overig, te weten: 
    

- Spiegelwanden     

- Schilderij ophangsysteem     

-      

- I     

-      

-      

 
Keuken 

    

Keukenblok (met bovenkasten)     

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 
    

- Kookplaat     

- (Gas)fornuis     

- Afzuigkap     

- Magnetron     

- Oven     

- Combi-oven/combimagnetron     

- Koelkast     

- Vriezer     

- Koel-vriescombinatie     

- Vaatwasser     

- Quooker     

- Koffiezetapparaat     

-      

-      

Keukenaccessoires, te weten:     

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-      

-      

 
Sanitair/sauna 

    

Toilet met de volgende toebehoren:     

- Toilet     

- Toiletrolhouder     

- Toiletborstel(houder)     

- Fontein     



  

 

 
RE/MAX Optimus Makelaars 

Nijverheidsweg 7 
5061 KK, OISTERWIJK 

Tel: 085 21 30 300 
E-mail: optimusmakelaars@remax.nl 

www.makelaars-in-brabant.nl 

 

 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

-      

-      

Badkamer met de volgende toebehoren:     

- Ligbad     

- Jacuzzi/whirlpool     

- Douche (cabine/scherm)     

- Stoomdouche (cabine)     

- Wastafel     

- Wastafelmeubel     

- Planchet     

- Toiletkast     

- Toilet     

- Toiletrolhouder     

- Toiletborstel(houder)     

-      

-      

Sauna met toebehoren     

     

     

 
Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing 

    

Schotel/antenne     

Brievenbus     

Kluis     

(Voordeur)bel     

Alarminstallatie     

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie     

Rookmelders     

(Klok)thermostaat     

Airconditioning     

Warmwatervoorziening, te weten: 
    

- CV-installatie     

- Boiler     

- Geiser     

-      

-      

-      

Screens     

Rolluiken     

Zonwering buiten     

-      

-      

-      

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten: 

- Al het menselijk mogelijke     

-      
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Telefoonaansluiting/internetaansluiting     

Veiligheidsschakelaar wasautomaat     

Waterslot wasautomaat     

Zonnepanelen     

Oplaadpunt elektrische auto     

     

     

     

Tuin 
    

Inrichting 
    

Tuinaanleg/bestrating     

Beplanting     

     

Verlichting/installaties 
    

Buitenverlichting     

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder     

     

 
    

Bebouwing 
    

Tuinhuis/buitenberging     

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging     

(Broei)kas     

12 m2 houthok met pannendak     

     

 
    

Overig 
    

Overige tuin, te weten: 
    

- (Sier)hek     

- Vlaggenmast(houder)     

-      

-      
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Overig 
    

Zijn er zaken die geen eigendom zijn van verkoper omdat 
er sprake is van een leasecontract of huurcontract. Zo ja, 
neemt verkoper de zaak mee of wordt het betreffende 
contract overgenomen? 

Ja Nee Gaat mee Moet 
worden 
overge 
nomen 

CV     

Boiler     

Zonnepanelen     

     

     

     

     

Bijlage(n) over te nemen contracten: 
    

-  

-  
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