I n s t a p k l a r e e n v e r r a ssende eengezinswoning
met afsluitbare carport.
Ringbaan-Noord 34, 5046 AC Tilburg

KOM & Kijk en laat je verrassen door
deze instapklare eengezinswoning
OP ZOEK ZIJN NAAR EEN RUIME WONING MET COMFORT?
Je koopt hier geen nieuwbouwwoning, maar een comfortabele en jonge
woning met veel meer extra's dan bij een nieuwbouwwoning.
Over elk detail is nagedacht, zowel aan de binnenkant als aan de buitenzijde, bijvoorbeeld de nieuwe keuken, de nieuwe comfortabele badkamer of de op het zuidwest gelegen onderhoudsvriendelijke achtertuin.
Aan ruimte geen gebrek, deze markante woning is gelegen op een ruimtelijke locatie.
Voor een 'beroep aan huis' leent dit object zich uitstekend door de hoeveelheid aan mogelijkheden.
Ook de bereikbaarheid van deze woning is goed: het station in Tilburg
is op fietsafstand gelegen en ook ben je snel op de A59 en/of A58.
Kortom, een unieke woning op een unieke locatie voor unieke (ondernemende) mensen!
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INDELING: BEGANE GROND
Als je via de entreehal met (nieuwe) toilet, trapkast en meterkast, de
woonkamer binnenkomt, proef je al de sfeer die deze woning ook aan
de buitenzijde uitstraalt.
Een welkom gevoel, het gevoel van thuis komen begint bij het betreden van de woonkamer.
De nieuwe en moderne keuken is aan de voorzijde gelegen en voorzien
van diverse inbouwapparaten zoals een gaskookplaat, afzuigkap, vaatwasmachine, combi-oven en een koelkast.
Liefhebber van het 'Bourgondische' leven?
Dan heb je de ruimte om aansluitend aan de keuken, aan een grote eettafel te genieten van al het lekkers uit eigen keuken.
Wat dacht je van gezellig borrelen met familie of vrienden, zorg jij voor
een borrelplank en het borreluurtje kan beginnen.
De ruimte en de vele mogelijkheden die je hebt om deze living (ca.
26,46m²) naar eigen wens in te richten en niet te vergeten, het ruimtelijk
uitzicht naar de achtertuin.
Ook belangrijk om te weten, met de kamerhoge ramen en de tuindeur
is het overal heerlijk licht en haal je het buitenleven een beetje binnen.

www.remaxtoonaangevend.nl
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INDELING
EERSTE VERDIEPING
Ook deze verdieping laat zien dat deze woning veel
te bieden heeft.
Wat dacht je van de aan de achterzijde gelegen royale 'ouder' slaapkamer (ca. 16,8m²) met aansluitend
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een grootdakterras (ca. 16 m²) waar je op zonnige
momenten kun genieten van bijvoorbeeld een boek.
De comfortabele en vernieuwde badkamer (ca.
4,3m²) met inloopdouche, toilet, badkamermeubel
met waskom is een lust voor het oog waar iedereen
jaloers op zal zijn.

INDELING
TWEEDE VERDIEPING
Deze verdieping was verrassend voor mij, wat een ruimte!
Een royale overloop met bureau en twee ruime slaapkamers (ca. 8,6m²)
waar menig kind jaloers op zal zijn.
Ook praktisch is de ruimte met een aansluiting voor wasmachine, cv
ketel (bj 2004) waar je ook nog wat spullen kunt opbergen.

www.remaxtoonaangevend.nl
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Tuin, carport &
berging
LAAT DE ZONNIGE MOMENTEN MAAR
KOMEN!
In deze, op het 'zuidwesten' gelegen, betegelde
achtertuin (ca. 20m2) ga je genieten van
zomerse momenten.
Gezellig met familie of vrienden en waan je "als
god in Frankrijk" genietend onder de zon in een
loungebank van het Bourgondische leven.
Kortom, een onderhoudsvriendelijke achtertuin
waar je onvergetelijke momenten gaat beleven.
Aansluitend aan de tuin heb je een afsluitbare carport (ca. 14,2m2) met een elektrische
segmentendeur en berging (ca. 5,4m2).
Ideaal voor hobbyisten en bereikbaar voor o.a.
scooter of motor, maar de carport is ook te
gebruiken als overdekt terras of om je auto te
stallen.
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BEGANE GROND
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EERSTE VERDIEPING
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TWEEDE VERDIEPING
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KADASTRALE KAART
Kadastrale kaart

Uw referentie: Ringbaan Noord 34

Deze kaart is noordgericht

12345
25

Schaal 1: 500

Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Tilburg
T
2076

Bebouwing
Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 29 november 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

www.remaxtoonaangevend.nl
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LIJST VAN ZAKEN, behorende bij
Object : Ringbaan Noord 34
Datum : 7-12-2021
Deze lijst van zaken is bedoeld om aan te geven welke zaken er al dan niet in de woning
achterblijven. Bij onduidelijkheid of wanneer hier geen afspraken over gemaakt worden, dan
houdt dat in dat de betreffende zaak niet in de woning achterblijft en door de verkoper mee
wordt genomen.

Blijft achter

Gaat mee

Kan worden
overgenomen

N.v.t.

Buiten
Tuinaanleg/bestrating/beplanting
Buitenverlichting
Tijd- of schemerschakelaar / Bewegingsmelder
Tuinhuis/buitenberging
Vijver
Broeikas
Vlaggenmast
Vul evt. andere zaken in

Woning
Alarminstallatie
Schotel/antenne
Brievenbus
(Voordeur)bel
Rookmelders
Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie
Screens Vul in: ‘voor’ of ‘achter’
Vul in op welke etage(s)
Rolluiken/zonwering buiten Vul in: ‘voor’ of ‘achter’
Zonwering binnen Vul in: ‘voor’ of ‘achter’
Vul in op welke etage(s)
Vliegenhorren
Vul evt. andere zaken in

Raamdecoratie, te weten
Gordijnrails
Vul in op welke etage(s)
Gordijnen
Vul in op welke etage(s)
Rolgordijnen
Vul in op welke etage(s)
Vitrages
Vul in op welke etage(s)
Jaloezieën / lamellen
Vul in op welke etage(s)
Vul evt. andere zaken in
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Naam kantoor: RE/MAX TOONaangevend Makelaardij
Object: Ringbaan Noord 34

Paraaf Verkoper:

Paraaf Koper:

1 van 3

Blijft achter

Gaat mee

Kan worden
overgenomen

N.v.t.

Vloerdecoratie, te weten
Vloerbedekking / linoleum
Vul in op welke etage(s)
parketvloer/laminaat
Vul in op welke etage(s)
Vul evt. andere zaken in

Warmwatervoorziening / CV
CV met toebehoren
Close-in boiler
Geiser
Thermostaat
Mechanische ventilatie/luchtbehandeling
Airconditioning
Quooker
Vul evt. andere zaken in

Open haard, houtkachel
(Voorzet) open haard Vul in: 'met' of 'zonder'
toebehoren
Allesbrander
Kachels
Vul evt. andere zaken in

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:
Keukenmeubel
(Combi)oven-magnetron
Gaskookplaat
Oven
Vaatwasser
Afzuigkap
Koelkast
Wasmachine
Wasdroger
Vul evt. andere zaken in

Verlichting, te weten:
Inbouwverlichting / dimmers
Opbouwverlichting
Vul evt. andere zaken in

(Losse) kasten, legplanken, te weten:
Losse kast(en)
Boeken/legplanken
Werkbank in schuur / garage
Vast bureau

Naam kantoor: RE/MAX TOONaangevend Makelaardij
Object: Ringbaan Noord 34

Paraaf Verkoper:

www.remaxtoonaangevend.nl
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Paraaf Koper:
2 van 3

Blijft achter

Gaat mee

Kan worden
overgenomen

N.v.t.

Spiegelwanden
Vul evt. andere zaken in

Sanitaire voorzieningen
Badkameraccessoires
Wastafel(s)
Toiletaccessoires
Veiligheidsschakelaar wasautomaat
Waterslot wasautomaat
Sauna Vul in: 'met' of 'zonder' toebehoren
Vul evt. andere zaken in

Telefoontoestel /-installatie
Telefoontoestellen
Telefooninstallatie
Vul evt. andere zaken in

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten:
Radiatorafwerking
Voorzetramen
Isolatievoorzieningen
Vul evt. andere zaken in

Overige zaken, te weten:
Schilderijophangsysteem
Vul evt. andere zaken in

Voor akkoord:
De verkoper(s)

Voor akkoord:
De koper(s

Naam:
Plaats: Tilburg
Datum:

Naam:
Plaats: Tilburg
Datum:

Deze lijst van zaken mag uitsluitend gebruikt worden door leden van Vereniging VBO Makelaar.
Copyright VBO Makelaar 2018.
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Naam kantoor: RE/MAX TOONaangevend Makelaardij
Object: Ringbaan Noord 34

Paraaf Verkoper:

Paraaf Koper:

3 van 3

ALGEMEEN
BIJZONDERHEDEN
Gelegen op goede locatie nabij uitvalswegen;
Aan achterzijde groot dakterras:
Een royale woonkamer met veel lichtinval;
Moderne, nieuwe en complete keuken;
Drie slaapkamers;
Luxe en nieuwe badkamer;
Tweede verdieping, ideaal voor mensen thuis die willen werken;
Zonnige, onderhoudsvriendelijke achtertuin;
Afsluitbare carport;
Parkeerruimte (openbaar) bij woning;
Kindvriendelijke omgeving;

Door mijn enthousiasme voor deze woning en zijn
locatie is het nu aan jou om te komen beleven wat
hierboven beschreven staat.
Bel of mail voor een vrijblijvende bezichtiging:
RE/MAX TOONaangevend Makelaardij, tel. 013-203
45 39 of toonaangevend@remax.nl.

BELANGRIJK!
In de koopovereenkomst wordt de volgende clausule opgenomen:

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

Feitelijk gebruik:
Het is koper bekend dat verkoper het verkochte niet
zelf in gebruik heeft gehad. Verkoper is daarom
jegens koper of diens rechtsopvolgers niet aansprakelijk voor bestaande zichtbare of niet zichtbare
gebreken die verkoper kenbaar zouden zijn geweest
of verkoper kenbaar hadden kunnen zijn indien hij
het verkochte zelf in gebruik zou hebben gehad.
Verkoper heeft niet in Registergoed gewoond:
Verkoper heeft het registergoed nooit zelf bewoond.
In afwijking van het bepaalde in artikel 6 lid 3 van
deze overeenkomst en artikel 7:17 lid 1 en lid 2 BW,
komt het geheel of ten dele ontbreken van één of
meer eigenschappen van het registergoed voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van het registergoed aan de
overeenkomst, voor rekening en risico van koper.

Verkoopplannen of hulp nodig bij het aankopen van
een woning/appartement?
Neem dan gerust contact op met RE/MAX TOONaangevend makelaardij voor een vrijblijvende
gesprek.

Nog even dit.......................
Namens de verkoper willen hartelijk dank 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), zodat wij de verkoper daarover
kunnen berichten.
Is dit niet de woning die je zoekt, dan kan ik voor je
op zoek gaan naar jouw droomhuis. Deze mogelijkheden willen wij graag met je bespreken, bij jouw
thuis of gewoon bij ons op kantoor!
Ben je momenteel zelf eigenaar van een woning dan
kan ik voor je een gratis waardebepaling doen om je
tevens inzicht te geven in de verkoopmogelijkheden
van jouw woning.
Mijn werkwijze is aantoonbaar anders!

www.remaxtoonaangevend.nl
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Object Specificaties
ALGEMENE INFORMATIE
Type woning
Woning
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Bouwjaar
Beschikbaar vanaf
Bruto inhoud
Gebruiksoppervlak wonen
Externe bergruimte
Perceeloppervlakte
Slaapkamers
Dakterras
Ligging achtertuin
Parkeerplaats

tussenwoning
eengezinswoning
Ringbaan-Noord 34
5046 AC Tilburg
2005
per direkt
314
94,9
21
92
3
zuidwest
zuidwest
1

ENERGIELABEL INFORMATIE
Soort verwarming
Vloerverwarming
Energielabel
Energie klasse
Einddatum

cv ketel
nee
ja
A
09-05-2027

DIVERSE
Op korte afstand van centrum
Nabij diverse voorzieningen
Nabij uitvalswegen
Kindvriendelijke locatie
Onderhoudsvriendelijke achtertuin
Goed onderhouden woning
Nieuwe keuken, badkamer en toilet
Garage/carport
Parkeerplaats(en)
Ondergrondse garage

ja
openbaar
nee

EXTRA INFORMATIE
Aanvaarding: per direct!

Disclaimer: Ieder kantoor wordt onafhankelijk beheerd en geleid.
De informatie over de woning is gebaseerd op gegevens die door de klant aangeleverd zijn. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.
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EXTRA INFORMATIE
Alle door RE/MAX TOONaangevend Makelaardij en de verkoper versterkte informatie moet uitsluitend worden aangezien als uitnodiging tot
nader overleg c.q. tot het uitbrengen van een bod.
Schriftelijkheidsvereiste: Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop
niet eerder tot stand komt dan dat de koopovereenkomst door beide
partijen is ondertekend.
Erfdienstbaarheden: Indien er op de woning c.q. het perceel erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichten en/of andere bedingen rusten, gaan
deze over op de koper en worden als bijlage behorende bij de koopakte
gesteld, meestal in de vorm van het eigendomsbewijs.
Ontbindende voorwaarden: Eventueel door de koper te maken voorbehouden (zoals het verkrijgen van een hypotheek) worden alleen vermeld
in de koopovereenkomst als deze in de onderhandeling zijn afgesproken.
Waarborgsom/bankgarantie: De waarborgsom c.q. bankgarantie
bedraag 10% van de koopsom en dient te worden voldaan aan de notaris binnen de vastgestelde termijn.
Koopakte: Behoudens nadere afspraken gelden de standaardregels,
zoals deze voorkomen in de modelkoopakte NVM, VBO, VastgoedPro,
Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis.

Meetrapport:
Er is een NEN 2580 gebaseerd meetrapport samengesteld, waarin de
gebruiksoppervlaktes gesplitst per woonlaag en/of bijzondere ruimten
zijn aangegeven.
Het meetrapport is opgesteld conform actuele Meetinstructies
Gebruiksoppervlakte Woningen en Bruto Inhoud Woningen welke gebaseerd zijn op de de richtlijn NEN 2580:2007 NL, ‘Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalingsmethoden’, inclusief het correctieblad NEN 2580:2007/C1:2008.
Verantwoording Meetrapport NEN 2580
• De meting heeft plaatsgevonden op 9 april 2021 waarbij de maatvoering van alle ruimten is nagemeten en genoteerd alsmede gecontroleerd
op gebruiksfunctie;
• Indien de woningscheidende muur wordt gedeeld met een naastgelegen binnenruimte, dan is voor de maatvoering het hart van de muur
aangehouden;
• Op de zolderverdieping is er eventueel rekening gehouden met een
beperkte stahoogte < 1,50 meter, veroorzaakt door de schuine daklijn.

www.remaxtoonaangevend.nl
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Neem contact met ons op
RE/MAX TOONaangevend Makelaardij
Onze luchtballon vliegt boven de menigte, wij zijn de lokale experts. Wij kennen Tilburg, Eindhoven en Den
Bosch e.o. van binnen en buiten, daarom kunt u bij ons terecht voor alle onroerend goed vragen en adviezen.
Zoekt u een makelaar die servicegericht is? Wij ondersteunen u bij elke stap van een transactie: van tips om
het huis verkoopklaar te maken tot en met de overdracht bij de notaris. We staan bekend om onze beroemde
slogan: „Niemand in de wereld verkoopt meer onroerend goed dan RE/MAX”. Laat ons het bewijzen.

Toon Coppens
kantooreigenaar
makelaar
M 06 54 65 34 49
T 013 203 45 39
E tooncoppens@remax.nl

TOONaangevend Makelaardij
Besterdplein 11
5014 HN Tilburg
E toonaangevend@remax.nl
www.remaxtoonaangevend.nl

TOONaangevend Makelaardij

OOK BENIEUWD NAAR DE
WAARDE VAN UW WONING?
SCAN DAN DE QR CODE EN ONTVANG GRATIS
VAN ONS JOUW 'WONING WAARDERAPPORT'.
Verkoopplannen?
Dan komen wij graag, vrijblijvend, bij je om je kennis
te laten maken met onze proactieve aanpak en verkoopmethode.

