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Omschrijving:

BEN JE OP ZOEK NAAR EEN UNIEK EN COMFORTABELE (STARTERS) WOON-WINKEL OBJECT OP EEN GOEDE
LOCATIE? 
KOM & KIJK EN LAAT JE DAN VERRASSEN DOOR DIT BIJZONDER OBJECT! 

IDEAAL VOOR ONDERNEMENDE MENSEN DIE WERK EN WONEN WILLEN COMBINEREN OF VOOR MENSEN DIE
OP ZOEK ZIJN NAAR EEN BIJZONDERE WONING. 

Soms word je aangenaam verrast tijdens een bezichtiging waarna je denkt, dit is uniek, dit wil ik! 
Ook bij dit object is dat zo. 

Mijn eigen woning, mijn eigen winkel (of kantoor, schoonheids-kapsalon) sfeervol in combinatie met royale leefruimtes
en werkplaats op een leuke locatie. 
Dit is zo'n object dat je alles biedt en helemaal het de jouwe kan worden. 
Een object met een sfeervolle karakteristieke uitstraling, met vele mogelijkheden die gelegen is in een winkelstraat. 

Begane grond: 
Als je via de entree het pand binnenkomt proef je al de sfeer die dit object ook aan de buitenzijde uitstraalt. 

Laten we beginnen met de commerciële ruimte (winkel, ca. 26,6 m2) waar je diverse mogelijkheden hebt om naar eigen
wens in te richten. 
Een sfeervolle ruimte met een terrazzovloer, grote raampartij met 'glas in lood' en diverse authentieke elementen. 
Ideaal o.a. voor een kap-schoonheidssalon, 'Barbershop", modezaak maar ook als kantoor zit je hier op een unieke
plek. 

Ook is het mogelijk om de winkel te gebruiken als woonkamer. 
Je waant je dan in een jaren '30' sfeer die je nergens terug vindt. 

Vanuit de commerciële ruimte kom je in het woongedeelte met hal waaraan gelegen is het toilet, badkamer met douche
en vaste wastafel, trapopgang naar eerste verdieping, keuken, achterdeur en provisieruimte (ca. 4.4 m2) met geiser. 

Verrassend mag je deze keuken wel noemen. 
Hier proef je de sfeer van 'grootmoeders' keuken (ca. 11 m2) die voorzien is van een keukenblok, losstaand fornuis en
een authentieke gashaard. 
Je hebt hier veel natuurlijk lichtinval en zicht op de achtertuin. 

De aan de achterzijde gelegen woonkamer (ca. 20,7 m2) is ruim en heeft veel ramen en openslaande tuindeuren. 
Ook hier heb je vele mogelijkheden om deze woonkamer in te richten zoals jij graag wilt.
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Omschrijving:

Eerste verdieping: 
Deze verdieping is verrassend groot. 
Je treft hier 4 ruime slaapkamers (ca. 15,6, 12,3, 9,5 en 9,4 m2) aan waarvan de 2 grootste aan de voorzijde zijn
gelegen. 
Een slaapkamer aan de achterzijde is voorzien van een vaste kast en de andere slaapkamer heeft een buitendeur. 
Beide aan de achterzijde gelegen slaapkamers zijn voorzien van rolluiken. 

Achtertuin: 
Deze L-vormige achtertuin is gelegen op het zuidwesten en is onderhoudsvriendelijk. 
Er is een achterom via aan straatzijde gelegen gang en soms maakt de buurman hiervan ook gebruik (recht van
overpad). 
In deze achtertuin ga je genieten van zomerse momenten, ook ideaal om voor kinderen een speelruimte te creëren. 

Berging/werkplaats: 
Aan de achtertuin tref je een grote ruimte (ca. 36,6 m2) aan die nu dienst doet als werkplaats. 
Niet alleen te gebruiken als werkplaats maar ook ideaal als speelparadijs voor kinderen, voor de man des huizes een
'man cave', hobbyruimte maar ook voor een fitnessruimte is het geschikt. 

Kortom mogelijkheden genoeg. 

Algemeen:
wonen en werken mogelijk*
goed onderhouden object
veel authentieke elementen aanwezig
comfortabele ruimtes
grote berging/werkplaats
woning wordt verwarmt met gaskachels
warmwater uit (gas)geiser
goede locatie
informeer vooraf bij gemeente als je een zakelijke activiteit hierin wilt plaatsen*.
aanvaarding in overleg

Voor nadere toelichting en of afspraak voor een vrijblijvende bezichtiging, bel of e-mail TOON. 

*= informeer bij gemeente Helmond naar de mogelijkheden. 
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Omschrijving:

Ook voor een vrijblijvend hypotheek advies met de scherpste rente mag je contact opnemen met financieel adviseur Bart
Schipperheijn (06-51074395). 
Hij begeleidt je verantwoord "financieel" met de aankoop van jouw droomwoning. 

Nog even dit……………. 
Namens de verkoper willen ik je hartelijk danken voor de door jou getoonde belangstelling in hun woning. 

Ook voor de verkoper is deze periode zeer spannend en zijn zij zeer benieuwd naar jouw reactie! 
Wij verzoeken je deze dan ook aan mij kenbaar te maken (positief of negatief), opdat wij de verkoper daarover kunnen
berichten. 

Is dit niet de woning die je zoekt, dan kan ik voor jou op zoek gaan naar jouw droomhuis. 
Deze mogelijkheden willen wij graag met je bespreken, bij u thuis of gewoon bij ons op kantoor! 

Ben je momenteel zelf eigenaar van een woning dan kan ik voor je een gratis vrijblijvende waardebepaling doen en je
tevens inzicht geven in de verkoopmogelijkheden van jouw woning. 

Mijn werkwijze is aantoonbaar anders! 

*= informeer bij gemeente Helmond naar de mogelijkheden.
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Soort woning Winkel met woonruimte
Bouwtype Bestaande bouw
Bouwjaar 1900
Ligging In woonwijk
Woonopp 104 m²
Perceelopp 201 m²
Inhoud 525 m³
Totaal aantal kamers 6
Aantal slaapkamers 4
Tuin Verzorgd, zuidwest, 5.48 x 4.18
Isolatie gedeeltelijk dubbel glas

Kenmerken:
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Foto's:
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Extra:
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Meest gestelde vragen:

U heeft een woning bezichtigd en u bent geïnteresseerd?
U bent zo geïnteresseerd dat u serieus overweegt de woning te gaan kopen. Maar hoe gaat dat in z’n werk? Ben ik de
enige belangstellende of zijn er kapers op de kust? Kan ik de financiering rond krijgen? Wanneer is de woning
beschikbaar? Hoe zit het met de verkoop van mijn huidige woning? U kunt geheel gratis en vrijblijvend door toon
makelaardij uw huidige woning laten taxeren om de waarde vast te stellen of een verkoopadvies vragen.

Stel dat u wilt onderhandelen over de aankoop van de woning.
U deelt dit mede aan de makelaar door een bod te doen op de woning. Hierbij zijn er minimaal drie zaken welke u
behoort te vermelden:
1. de hoogte van het bod,
2. de door u voorgestelde opleveringsdatum,
3. eventuele voorbehouden betreffende financiering, bouwtechnische keuring of andere zaken.

Wanneer bent u in onderhandeling?
U bent in onderhandeling als de verkoper reageert op uw bod, dus als de makelaar een tegenbod doet. U bent niet in
onderhandeling wanneer de makelaar aangeeft het bod met zijn cliënt te overleggen. Mag een makelaar doorgaan met
bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt? Ja, een onderhandeling hoeft niet tot verkoop te leiden. Vaak
zal de makelaar belangstellenden vertellen dat hij “onder bod” is. Een belangstellende mag dan wel een bod uitbrengen,
maar krijgt daar geen antwoord op tot de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De makelaar zal
geen mededeling doen over de hoogte van de biedingen.

Wanneer komt de koop tot stand?
Als verkoper en koper het mondeling eens worden over de voor hen belangrijkste zaken bij de koop (dat zijn meestal
prijs, opleveringsdatum en ontbindende voorwaarden), dan legt de makelaar deze koop schriftelijk vast in een koopakte.
Daarin moet staan wat de partijen mondeling hebben afgesproken. De koop komt vervolgens formeel tot stand zodra de
koopakte door beide partijen is getekend. Hierbij wordt aangetekend dat de koper (zijnde een privépersoon) dan nog
drie werkdagen (vijf voor nieuwbouw) bedenktijd heeft, waarin hij -zonder opgaaf van reden - van de koop kan af zien.
Een ontbindende voorwaarde is overigens een belangrijk onderwerp. Hierover moeten de partijen het eens zijn vóór de
koop. De ontbindende voorwaarde financiering wordt in principe altijd opgenomen in de koopovereenkomst.

Word ik koper als ik de vraagprijs bied?
Nee, de vraagprijs van een woning is een uitnodiging tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs biedt, dan doet u een
bod. Verkoper kan dan beslissen of hij het bod wel of niet accepteert of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen.

De makelaar vraagt een hoge prijs voor een woning. Mag dat?
Verkoper bepaalt de vraagprijs in overleg met zijn makelaar. Koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper
beslist. Dit geldt voor alle zaken die de verkoper belangrijk vind om over te beslissen of hij zijn woning aan deze koper wil
verkopen.
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Over Toon

Toon Makelaardij is opgericht door Toon Coppens. Na vele jaren als mede-eigenaar van een makelaarskantoor actief te
zijn geweest, besloot Toon met al zijn kennis en ervaring in 2016 een nieuw kantoor te beginnen. Toon Makelaardij was
een feit. Kernwaarden die staan voor Toon zijn onder andere: ervaring, persoonlijkheid, vertrouwen, betrokkenheid en
flexibiliteit. Met moderne middelen zoals 3D-presentaties. video en binnenkort zelfs Toon TV, wordt alles in het werk
gesteld om de klant optimaal te bedienen. Het werkgebied van Toon strekt zich uit van de thuishaven Tilburg e.o. tot
Eindhoven e.o., maar ook in De Kempen kent Toon de weg. “Mijn doel is een totaalpakket aan diensten aan te bieden,
van aan- en verkoop tot verhuur, waarmee ik zowel particuliere als zakelijke klanten optimaal van dienst kan zijn. Als
betrokken ondernemer streef ik altijd naar een vertrouwensband met mijn klanten. Ze kunnen mij bijvoorbeeld altijd
bellen. Ongeacht het tijdstip!”


