

Van Gaverenlaan 28, (4651 CT) Steenbergen
€ 349.000,- k.k.

Kenmerken

Soort woning

Woonhuis

Type woning

2-onder-1-kapwoning

Kamers

6

Woonoppervlakte

134 m2

Perceeloppervlakte

424 m2

Inhoud

485 m3

Bouwjaar

1960

Tuin

Achtertuin, voortuin, zijtuin

Garage

Vrijstaand, steen

Verwarming

CV-ketel

Isolatie

Muurisolatie, grotendeels dubbel glas

Externe
bergruimte

23 m²

Omschrijving
Dromen jullie van een karakteristieke woning met veel vrijheid en tóch een centrale ligging?

Zoek dan niet verder want, deze heerlijke uitgebouwde twee-onder-een-kapwoning met separate garage gelegen aan de meest
chique laan van Steenbergen, is het huis waar jullie met het gezin heel veel mooie jaren gaan beleven!

De woning biedt door de gunstige ligging een perfecte mix tussen een rustige thuisbasis en alle benodigde voorzieningen binnen
handbereik. Op loopafstand bevindt zich het stadscentrum, de levendige jachthaven, supermarkten, het stadspark en diverse
horeca. De afwerking van de woning is enigszins gedateerd. Voor u als potentiële koper houdt dit in dat u de woning geheel naar
eigen smaak, sfeer en prijsniveau kunt afwerken.

HIGHLIGHTS
• Ruime twee-onder-een-kapwoning op een gunstige ligging
• Grote separate garage van ruim 23m² met elektrisch bedienbare garagedeur
• Spouwmuren van de woning zijn in 2018 na geïsoleerd
• Mogelijkheid tot uitbreiding naar 5 slaapkamers
• Mooi aangelegde tuin
• Fraaie details, zoals glas-in-loodramen

Jullie wonen nu waarschijnlijk in Groot Rijnmond of omgeving Breda. Jullie willen daar niets missen, maar willen toch wat meer
rust, karakter een luxer woongenot. Stop met zoeken en bel ons gewoon even.

Steenbergen is namelijk een gezellig stadje en is rijk aan restaurants, eetcafés en andere horecagelegenheden. Tevens zijn er
vele sport- en recreatieactiviteiten aanwezig en biedt Steenbergen alle winkels die jullie maar nodig hebben. Ook willen jullie een
rustieke woonomgeving ervaren. De idyllische loop en etsroutes rondom Steenbergen en richting Zeeland zorgen voor een kijkje
in het prachtige Nederlandse landschap. Steenbergen heeft een snelle verbinding met o.a. Bergen op Zoom, Breda, Rotterdam en
Antwerpen.

INDELING:
BEGANE GROND (betonnen vloer)

Hal/entree afgewerkt met laminaatvloer, stucwerk wanden en plafond. De hal biedt toegang tot de meterkast, betegeld toilet,
kelder/voorraadruimte met verlichting, woonkamer en 1e verdieping middels een vaste trapopgang met een mooi glas-inloodraam.

Omschrijving
Royale L-vormige woonkamer met twee verschillend in te delen ruimtes die gebruikt kunnen worden als aparte woon- en
eetkamer. De woonkamer is afgewerkt met een laminaatvloer, gedeeltelijk gespachtelputzte wanden en bij de schouwpartij een
wand van schoonmetselwerk. Het plafond is voorzien van deels gesaust stucwerk en deels gipsplafondplaten. Het
woongedeelte is voorzien van authentieke schouwpartij, heeft grote ramen voor een overvloed aan licht en zijn voorzien van
handmatige rolluiken. De deur biedt toegang tot de tuin en is voorzien van een elektrisch rolluik.

Een heerlijk ruime open woonkeuken afgewerkt met een betegelde vloer, deels gesauste deels en betegelde wanden en gestuct
plafond. De keuken heeft ook mooie lichtinval door 2 grote zijramen en een raam met uitzicht op de tuin. Al deze ramen zijn
voorzien van rolluiken. De keuken is in een recht opgestelde keuken met voldoende onder- en bovenkastjes, een natuurstenen
aanrechtblad, spoelbak, 5-pits gasfornuis, afzuigkap, combi magnetron, koel-, vriescombinatie, Siemens vaatwasser, een close-in
boiler en een tv aansluiting.

De fraai aangelegde achtertuin is voorzien van een betegeld terras, sierbestrating, gazon, achteruitgang en omheind met houten
delen. Aan de voorzijde ligt tevens een fraai aangelegde voortuin met grotendeels betegeling.

Achterin de tuin staat een riante separate garage, voorzien van betonnen vloer en bitumen dak, elektra en een elektrisch
bedienbare garagedeur.

1e VERDIEPING (houten vloer)
Grote overloop afgewerkt met vloerbedekking, gesauste wanden en plafond platen plafond. De overloop biedt toegang tot 2
slaapkamers, badkamer en de 2e verdieping middels een vaste trapopgang.

Slaapkamer 1, aan de voorzijde gelegen, afgewerkt met vloerbedekking, gesauste wanden en plafond platen. De houten kozijnen
met enkel glas zijn voorzien van handmatige rolluiken.
Slaapkamer 2, aan de achterzijde gelegen, afgewerkt met vloerbedekking, gesauste wanden en plafond. De houten kozijnen zijn
voorzien van enkel glas en handmatig te bedienen rolluiken.

De badkamer is afgewerkt met betegelde vloer en wanden en een gesaust plafond voorzien van inbouwspotjes. Een ruime
douchecabine, ligbad met douchekop en wastafel.

2e VERDIEPING (houten vloer)
De zolder is afgewerkt met vloerbedekking en gesauste wanden en plafond. De ruimte is voorzien van knieschot bergruimte en
geeft toegang tot de derde slaapkamer.

Slaapkamer 3, afgewerkt met vloerbedekking, witte houten schrootjes wanden en plafond platen. Voorzien van een houten
dakkapel met 3 ramen en dubbel glas voor veel natuurlijk licht. De slaapkamer is voorzien van voldoende bergruimte achter de
knieschotkasten.

Omschrijving
Deze woning is zeer beslist een bezichtiging waard!
Zien is geloven dus druk op de knop en neem contact met ons op.

Het meetwerk is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te
passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet
volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

ALGEMEEN:
Bezichtiging uitsluitend via ons kantoor.
Deze informatie is geheel vrijblijvend, uitsluitend voor geadresseerde bestemd en niet bedoeld als aanbod. Ten aanzien van de
juistheid van de vermelde informatie kan door makelaarskantoor Buuron & Kuipers Makelaars Taxateurs B.V. geen
aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Plattegrond begane grond

Plattegrond 1e verdieping

Plattegrond 2e verdieping

Plattegrond garage

Locatie Steenbergen

Kadastrale kaart

Voorwaarden

Een verkoop via Buuron & Kuipers Makelaars komt tot stand met inachtneming van onder meer de
volgende voorwaarden:
1. Bankgarantie of waarborgsom
De koper dient een bankgarantie te verzorgen of een waarborgsom te storten van tien procent (10%)
van de overeengekomen koopprijs.
2. Meldplicht verkoper / onderzoeksplicht koper
Verkoper heeft de plicht om bij hem bekende gebreken aan de woning te melden aan de koper.
Buuron & Kuipers Makelaars verzoekt de verkoper een daartoe opgestelde vragenlijst in te vullen.
Deze vragenlijst wordt aan de koper overhandigd bij het ontwerp van de koopovereenkomst. De koper
heeft een onderzoeksplicht. Aan verkoper kunnen niet worden tegengeworpen de gebreken die bij de
koper bekend zijn of bekend zouden kunnen zijn, bijvoorbeeld door inzage in de openbare registers.
3. Schriftelijkheidsvereiste
Wettelijk gezien komt de koopovereenkomst tussen de verkoper en de particuliere koper van een
woonhuis pas tot stand als een schriftelijke koopovereenkomst is opgesteld en door beide partijen is
ondertekend.
4. Bedenktijd
Na het ondertekenen heeft de koper een bedenktijd van drie dagen, ingaande om 24.00u in de avond
van de dag waarop koper een exemplaar of kopie van de getekende koopovereenkomst heeft
ontvangen. Koper dient hiertoe een ontvangstbevestiging te tekenen.
5. Ouderdomsclausule
Wanneer een woning wordt verkocht die ouder is dan 25 jaar, wordt in de koopovereenkomst een
algemene ouderdomsclausule opgenomen, waarin onder meer is opgenomen dat de eisen die aan de
bouwkwaliteit gesteld mogen worden niet hetzelfde zijn als de eisen die tegenwoordig aan
nieuwbouwwoningen gesteld mogen worden.
6. Asbest
Per 1 juli 1993 is de verkoop van asbest en/of asbesthoudende materialen in Nederland verboden.
Wanneer een woning wordt verkocht die is gebouwd voor 1994 zal een clausule in de
koopovereenkomst worden opgenomen dat koper verkoper vrijwaart voor alle gevolgen
voortvloeiende uit de eventuele aanwezigheid van asbest en/of asbesthoudende materialen.
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