Fijne woning

UDENHOUT | Slimstraat 82

vraagprijs € 749.000 k.k.
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Kenmerken
& specificaties

Bouwjaar:

1950

Soort:

eengezinswoning

Kamers:

7

Inhoud:

1439 m³

Woonoppervlakte:

380 m²

Perceeloppervlakte:

1490 m²

Overige inpandige ruimte:

30 m²

Gebouw gebonden buiten ruimte: 34 m²
Externe bergruimte:

60 m²

Verwarming:

c.v.-ketel

Omschrijving
Vorig jaar hebben de eigenaren dit grote, multifunctionele pand in het hart van Udenhout gekocht
en de verbouwing tot gelijkvloerse woning is reeds gestart. Aan de achterzijde is het zeer ruime
leefgedeelte met een woonkamer, eetkamer, grote keuken en een tweede zitgedeelte.
Verder zijn op de plattegrond vier slaapkamers en maar liefst vier badkamers ingetekend. Maak jij
dit droomproject af?
Bij veel inwoners van Udenhout is het pand bekend als Café Het Dorstige Paard en later is het
pand gebruikt als restaurant. Nu is dit karakteristieke pand met een totale vloeroppervlakte van
425m2 klaar voor een nieuwe toekomst. De verbouwing van de begane grond is reeds begonnen
en de bovenwoning met eigen entree biedt de mogelijkheid om te verhuren of om samen te
wonen met familieleden. Aan de achterzijde staat een dubbele garage van meer dan 60m2 en aan
de voorzijde is ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.
Udenhout heeft een grote variatie aan voorzieningen: een supermarkt, diverse speciaalzaken,
winkels, restaurants, kinderopvang en een basisschool. De ligging ten opzichte van 'sHertogenbosch, Vught, Oisterwijk, Berkel-Enschot en Tilburg maakt Udenhout tot een geliefde
plek om te wonen. Het is maar 3,5 kilometer fietsen naar Nationaal Park Loonse en Drunense
Duinen; een prachtig gebied met maar liefst 270 hectare stuifzand.
Indeling begane grond:
De begane grond is gestript en de verbouwing tot woning is reeds begonnen. Aan de linkerzijde is
de entree waaraan het gastentoilet en de bijkeuken/wasruimte grenzen. Rechts in de hal is een
trap naar de kelder.
Aan het einde van de hal is de toegang tot de zeer grote leefruimte met meerdere openslaande
deuren naar de aan te leggen tuin. De leefruimte is verdeeld in een zit-/tv-kamer, een groot
eetgedeelte, een keuken met ruimte voor een kookeiland en een tweede zitkamer die ook als
werkkamer ingericht kan worden.
Aan de voorzijde zijn de slaapkamers gesitueerd. De masterbedroom heeft een eigen kleedruimte
die in verbinding staat met een eigen badkamer. In deze badkamer zijn een vrijstaand bad,
inloopdouche, toilet en een dubbele wastafel ingetekend.
Verder zijn er aan de voorzijde drie slaapkamers die elk een eigen badkamer hebben. Alle
slaapkamers zijn toegankelijk vanuit een gezamenlijke hal die tevens als kleedkamer gebruikt kan
worden. Daarnaast zijn de slaapkamers van buitenaf bereikbaar, waardoor deze ook zeer geschikt
zijn als gastenverblijf.
Indeling bovenwoning:
De bovenwoning heeft op de begane grond een eigen entree. Via een trap kom je op de overloop
van waaruit de woonkamer, toiletruimte, badkamer, slaapkamers en twee bergingen te bereiken
zijn. De grote ramen aan de linker- en achterzijde zorgen voor veel lichtinval en dankzij de brede
dakkapel heeft de bovenwoning verrassend veel ruimte.
De bovenwoning heeft twee grote slaapkamers, waarvan een met een deur naar het dakterras.
Aan het einde van de overloop is de woonkamer waar het hoge, schuine dak en de houten
draagconstructie direct opvallen. De badkamer is ingedeeld met een kwartronde douche en een
wastafel. Naast de badkamer is de toiletruimte met fonteintje, te bereiken vanaf de overloop.

Exterieur:
Aan de voorzijde is het voormalige terras met een breedte van circa 10 meter. Links van het pand
is een brede poort naar de oprit. Ook de 5 parkeerplaatsen aan de straatzijde horen bij het pand
waardoor er altijd ruime parkeergelegenheid op eigen terrein beschikbaar is.
De bovenwoning heeft een groot dakterras, te bereiken vanuit een van de slaapkamers. Op het
achterterrein staat een dubbele garage/berging van meer dan 60m2, voorzien van twee
kantelpoorten en een smeerput. Het perceel is maar liefst 1490m2 groot en loopt visueel gezien
tot aan de blauwe containers. Ook een deel van het grasveld hoort bij het pand en biedt de
mogelijkheid om een tuin te realiseren.
Bijzonderheden:
- Het object maakt deel uit van het beschermd dorpsgezicht van Udenhout;
- Voormalige horecagelegenheid met diverse doeleinden, waaronder wonen;
- Houten kozijnen, voorzien van isolatieglas;
- Het buitenschilderwerk is in 2019/2020 gedaan;
- Verwarming en warm water via een cv-ketel (Bosch HRC, 2009);
- Dubbele garage/berging van meer dan 60m2 op het achterterrein;
- 5 parkeerplaatsen aan de straatzijde;
- Verrassend groot perceel van 1490m2.

Begane grond

Eerste verdieping

Garage/berging

Locatie
op de kaart

Kadastrale kaart

Over ons
Bij Fijne Makelaar ben je aan het juiste adres!
Jouw full-service makelaar in Oisterwijk en
omgeving, dat is Fijne Makelaar. Ben je op
zoek naar een NVM-makelaar om jouw
woning in Oisterwijk, Moergestel, Haaren,
Tilburg of één van de andere dorpen rondom
Oisterwijk te verkopen? Of wil je een woning
gaan kopen en ben je op zoek naar een NVMmakelaar met jarenlange ervaring en een
uitgebreid netwerk? NVM-makelaar Marc
Slijper kan jou helpen bij de verkoop, verhuur, aankoop en taxatie in Oisterwijk en
omgeving.
Fijne Makelaar is een jong en dynamisch
makelaarskantoor met een duidelijke focus
op het behalen van een optimaal resultaat.
Ons kantoor is gevestigd in Oisterwijk en
wordt geleid door NVM makelaar Marc
Slijper. Marc is lokaal goed bekend en heeft
een uitgebreid netwerk in Oisterwijk en
omgeving

Met zijn jarenlange ervaring als makelaar, zijn
lokale bekendheid en zijn passie voor het vak
makelen is hij de perfecte match voor jou als
woningverkoper, verhuurder of in de begeleiding van de aankoop van
jouw droomwoning of appartement. Wij
weten vaak vanuit ons netwerk als er een
woning te koop komt, waar jij als onze opdrachtgever voordeel uit kan halen.
Niet alleen voor verkoop, verhuur en aankoop
kun je terecht bij Fijne Makelaar. Marc is niet
alleen gecertificeerd makelaar maar ook
NWWI gecertificeerd taxateur. Zodoende kan
Fijne makelaar voor iedere geldverstrekker en
bank een gevalideerd taxatierapport opstellen. Dit kan een taxatie zijn voor de aankoop,
verbouwing of herfinanciering. Neem contact
met ons op voor het inplannen van een persoonlijk kennismakingsgesprek; of het nu om
een verkoop, aankoop of taxatie gaat.

Veelgestelde vragen
1. Wanneer ben ik in onderhandeling?
U bent officieel in onderhandeling als de verkoper
reageert op uw bod. Bijvoorbeeld als de verkoper
een tegenbod doet. Als de verkopende makelaar
aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal
overleggen, betekent dat dus nog niet dat u in
onderhandeling bent.
2. Mag een makelaar doorgaan met bezichtigen
als er al over een bod onderhandeld wordt?
Dat mag. Een onderhandeling hoeft nog niet tot
een verkoop te leiden. De verkoper kan daarnaast
graag willen weten of er meer belangstelling is. De
eerste bieder hoeft nog niet de beste te zijn.
Daarom gaan de bezichtigingen door. Er mag ook
met meer dan één gegadigde tegelijk worden
onderhandeld. De makelaar moet dat dan wel
duidelijk gemeld hebben. Vaak zal de verkopende
makelaar aan belangstellenden vertellen dat hij,
zoals dat heet, ‘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 mededelingen doen over de hoogte van
biedingen, dit zou overbieden kunnen uitlokken.
3. Kan een verkoper de vraagprijs van een woning
tijdens de onderhandeling verhogen?
Het antwoord is ja. Als de vraagprijs alleen een
uitnodiging is tot het doen van een bod (zie ook
vraag 5), dan kan de verkoper ook besluiten de
vraagprijs te verlagen of te verhogen. Tijdens een
onderhandeling doen partijen vaak over en weer
biedingen. Als de potentiële koper een tegenbod
doet wat afwijkt van het bod dat de verkopende
partij eerder heeft gedaan, dan vervalt dit eerdere
bod van de verkopende partij. Dus ook als partijen
‘naar elkaar toekomen’ in het biedingproces, kan
de verkoper ineens besluiten om toch zijn
tegenbod weer te verhogen en de koper om zijn
bod weer te verlagen.
4. Hoe komt de koop tot stand?
Als verkoper en koper het eens worden over de
belangrijkste zaken bij de koop (prijs, opleveringsdatum en ontbindende voorwaarden) dan legt de

verkopend makelaar de afspraken schriftelijk vast
in de koopakte. Ontbindende voorwaarden zijn een
belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde voor de
financiering, dit moet u melden bij het uitbrengen
van uw bod. Het is belangrijk dat de partijen het
ook eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopakte wordt
opgemaakt. Naast de eerder genoemde punten
worden meestal nog enkele aanvullende afspraken
in de koopakte opgenomen, denk bijvoorbeeld aan
een boeteclausule. Zodra verkoper en koper de
koopakte hebben ondertekend en de koper
(of eventueel de notaris) een kopie van de akte
heeft ontvangen, treedt voor de particuliere koper
de wettelijke bedenktijd in werking. Binnen deze
bedenktijd kan de koper alsnog afzien van de
aankoop van de woning. Ziet de koper tijdens deze
bedenktijd niet af van de koop, zijn de financiën
rond en vormen ook eventuele andere
ontbindende voorwaarden geen obstakel meer,
dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de
overdracht plaatsvinden bij de notaris.
5. Als ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de
woning dan aan mij verkopen?
Over deze vraag bestaan veel misverstanden. Het
hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft bepaald dat als u de vraagprijs uit een advertentie of
een woongids biedt, u dan een bod doet. De vraagprijs wordt dus gezien als een uitnodiging tot het
doen van een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat
hij zijn makelaar een tegenbod laat doen.
6. Mag een makelaar tijdens de onderhandeling
het systeem van verkoop wijzigen?
Dat mag. Één van de partijen mag de onderhandeling beëindigen. Soms zijn er zoveel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen,
dat het moeilijk is te bepalen wie de beste koper is.
In dat geval kan de verkopende makelaar, natuurlijk in overleg met de verkoper, besluiten de lopende onderhandeling af te breken en de biedprocedure te wijzigen. Uiteraard dient hij eerst de eventueel gedane toezeggingen na te komen (zie ook

vraag 8 en 9). De makelaar kiest vervolgens bijvoorbeeld voor een inschrijvingsprocedure. Alle
bieders hebben dan een gelijke kans om een
hoogste bod uit te brengen.
7. Wat is een optie?
Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze
om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen
zijn het dan wel eens over de voorwaarde van de
koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een
week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie nog wel gebruikelijk. Bij
het aankopen van een bestaande woning niet. Het
begrip ‘optie’ wordt daarbij vaak ten onrechte gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde
toezeggingen die een verkopende NVM-makelaar
kan doen aan een belangstellende koper tijdens
het onderhandelingsproces. Zo’n toezegging kan
bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende
koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De NVM-makelaar zal in de
tussentijd proberen niet met een andere partij in
onderhandeling te gaan. De belangstellende koper
kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te
krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. Een optie kunt u
niet eisen; de verkoper en verkopende NVMmakelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden
gedaan.
8. Dient de NVM makelaar met mij in onderhandeling te gaan, als ik als eerste een bezichtiging
aanvraag of als eerste een bod uitbreng?
Het antwoord op deze vraag is nee. De verkopende
NVM-makelaar bepaalt samen met de verkoper de
verkoopprocedure. De verkopende NVM-makelaar
heeft wel de verplichting u daarover te informeren.
Het is verstandig als u serieus belangstelling heeft
de NVM-makelaar te vragen wat uw positie is. Dat
kan veel teleurstelling voorkomen. Doet de NVMmakelaar u een toezegging, dan dient hij die na te
komen.
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