Unieke eengezinswoning
g e l e g e n o p e e n k i n dvriendelijke locatie
Renswoudestraat 34 te Tilburg

KOM & Kijk en laat je verrassen door
deze eengezinswoning
IDEAAL VOOR O.A. VOOR MENSEN DIE WILLEN UPGRADEN.
Deze royale eengezinswoning is instap klaar. Ideaal voor mensen die
comfortabel willen wonen.
Neem vrijblijvend contact voor bezichtiging en laat je verrassen door
dit leuke eengezinswoning.
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INDELING
BEGANEGROND
Als je via de entreehal binnenkomt, wordt je aangenaam verrast en proef je al de sfeer die deze woning
uitstraalt.
In deze hal tref je aan een nette toilet en de meterkast.
Vanuit de hal kom je in de ruime en verrassende
woonkamer (ca. 28m²). De woonkamer geeft een
warme sfeer door de houten vloer met vloerverwarming en het vele lichtinval. De woonkamer biedt
diverse mogelijkheden om naar eigen wens in te
richten.
Ook heb je vanuit de woonkamer toegang tot de
ruime provisie-trapkast en trapportaal met trap naar
eerste verdieping.
Aansloten aan de woonkamer is de ruime open
woonkeuken van ca. 18m². Deze moderne keuken
is voorzien van diverse inbouwapparaten zoals een
inductie kookplaat, combi-oven, vaatwasmachine
en een inbouwkoelkast.
Een moderne keuken met veel kastruimte en een
eetbar waar je gaat genieten van al het lekkers uit
eigen keuken.
Vanuit de woonkeuken heb je toegang via openslaande tuindeuren naar het terras en achtertuin.

remaxtoonaangevend.nl
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INDELING
EERSTE VERDIEPING
Ook deze verdieping geeft dezelfde sfeer als beneden. Deze verdieping is voorzien van twee slaapkamers en badkamer.
De royale "ouder"slaapkamer (ca.12,3 m2) bezit een
op maat gemaakte, ingebouwde garderobekast.
Aan de voorzijde bevindt zich de 2de slaapkamer
(ca. 9 m2). Deze wordt nu gebruikt als garderobekastenkamer.
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Deze kamer biedt diverse mogelijkheden om naar
eigen wens in te richten, ook ideaal om te gebruiken
als speelkamer en/of werkkamer.
In de badkamer ga je geniet van het comfortabele
ligbad en/of douche. De moderne en complete badkamer (ca. 7m²) is verder uitgerust met een wastafel
en een toilet.

INDELING
TWEEDE VERDIEPING
Via een vaste trap kom je op deze verdieping die is voorzien van een
dakkapel, twee slaapkamers en inbouwkast voor wasmachine en droger.
De linker slaapkamer is (ca. 11m²) groot en de rechter slaapkamer (ca.
11,5m²).

remaxtoonaangevend.nl
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INDELING
ACHTERTUIN & GARAGE

Royaal is deze betegelde achtertuin met terras. Waar
je heerlijk kan genieten van de zomerse momenten.
Deze op het oost gelegen achtertuin is onderhoudsvriendelijk en heeft een eigen achterom.
De ruime garage is nu opgesplitst in twee ruimtes
maar kan door middel van verwijdering wand weer
als garage gebruikt worden. De garage is voorzien
van stroom en is multifunctioneel. Ideaal voor een
'man cave' maar ook voor kinderen ideaal om een
speelruimte te creëren.
Kortom, deze achtertuin en garage bieden veel
mogelijkheden om naar eigen wens in te richten.
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BEGANE GROND
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EERSTE VERDIEPING
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TWEEDE VERDIEPING
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ACHTERTUIN & KADASTRALE KAART

Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: Renswoudestraat 34
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Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie
Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 11 december 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

12345

25

5m

25 m

Schaal 1:500
Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Tilburg
AG
6963

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.
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ALGEMEEN
BIJZONDERHEDEN


ideaal voor o.a. starters



instap-klare woning



een verrassende woning



sfeervolle woonkamer met houten
vloerverwarming



moderne ruime woonkeuken



4 slaapkamers



complete, moderne badkamer



energiezuinig woning, zonnepanelen



zeer prettige indeling met vele mogelijkheden



nabij diverse voorziening zoals, scholen en
speeltuinen



de woning biedt diverse mogelijkheden om deze
naar eigen wens en smaak in richten



aanvaarding in overleg



Door mijn enthousiasme voor deze woning heb ik
je over deze woning veel verteld, nu is het aan jou
om te komen beleven wat hierboven beschreven
staat.

Bel of mail voor een vrijblijvende bezichtiging: tel.
mobiel 06-54653449 of toonaangevend@remax.nl.

Verkoopplannen of hulp nodig bij het aankopen van
een woning? Neem dan gerust contact op met
RE/MAX TOONaangevend makelaardij voor een vrijblijvende gesprek.
Ook voor een vrijblijvende hypotheek advies met
scherpste rente mag je contact opnemen met financieel adviseur Jos Geboers (06-28847910). Hij begeleidt je ''financieel'' met de aankoop van jouw
droomwoning.
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 waardepaling doen om je
tevens inzicht te geven in de verkoopmogelijkheden
van jouw woning.
Mijn werkwijze is aantoonbaar anders!

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

tussenwoning
eengezinswoning
renswoudestraat 43
5035EM Tilburg
2002
in overleg
365
121
23
173
4
oost

ENERGIELABEL INFORMATIE
Soort verwarming
Energielabel
Energie klasse
Vloerverwarming

stadsverwarming
nee
A
Ja

DIVERSE
Ruimtelijke locatie
Ruime woonkamer
Woonkeuken
4 slaapkamers
Royale badkamer
Ruime achtertuin & garage
Goed onderhoude woning
Garage
Parkeerplaatsen
Ondergrondse garage

ja
openbaar
nee

PRIJS
vraagprijs

€ 317.500,-- kosten koper

EXTRA INFORMATIE
Kindvriendelijke locatie nabij gelegen uitvalswegen en diverse voorzieningen.

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.

remaxtoonaangevend.nl
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Neem contact met ons op
RE/MAX TOONaangevend Makelaardij
Onze RE/MAX luchtballon vliegt boven de menigte, wij zijn de lokale experts. Wij kennen Tilburg en onze
regio van binnen en buiten, daarom kunt u bij ons terecht voor alle onroerend goed vragen en adviezen.
Bent u op zoek naar een organisatie die servicegericht is? RE/MAX ondersteunt 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 31 6 54 65 34 49
T 013 20 34 539
E tooncoppens@remax.nl

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

TOONaangevend Makelaardij

Bent u van plan uw woning te
verkopen?
Of wilt u in eerste instantie alleen weten wat de
marktwaarde van uw huis is? In beide gevallen, bent
u op het juiste adres. Al vanaf 2006 staat het team
van RE/MAX TOONaangevend Makelaardij voor uitmuntende service, professionele marketing en succesvolle verkopen.

