 Lindenburghlaan 4,
€ 349.000,- k.k

(4651 TN) Steenbergen

KENMERKEN
Alle informatie op een rijtje
Soort woning

Woonhuis

Bouwjaar

1995

Type woning

Half vrijstaande woning

Tuin

Zij- en achtertuin

Kamers

5

Garage

Aangebouwd steen, 19 m2

Woonoppervlakte

123 m2

Verwarming

CV-Ketel (Intergas, 2017)

Perceeloppervlakte

126 m2

Isolatie

Dak-, vloer-, muurisolatie & HR++

Gebouw gebonden

21 m2
Zonnepanelen

buitenruimte
Inhoud

beglazing

426 m3

7 zonnepanelen (circa 3.250 KW)

OMSCHRIJVING
Jullie zijn een jong en modern stel en zoeken een woning aan de rand van het centrum van Steenbergen, die
past bij jullie wensen om te proeven van het bourgondische leven. Daarnaast zijn jullie op zoek naar een ruime
en goed onderhouden woning.
Help? Mission Impossible?
Zeker niet! Kom gezellig langs voor een bezichtiging en laat jullie dan verrassen door deze fantastisch ruime
half vrijstaande woning gelegen op een kindvriendelijke locatie aan de rand van het bruisende centrum van
Steenbergen! Zin in een bakje ko e, een goed glas wijn of een hapje eten? Jullie zijn zo in het centrum van
Steenbergen die beschikt over diverse leuke horecagelegenheden.
HIGHLIGHTS:
• Rust, Ruimte & Dichtbij het centrum!
• Niet op zoek naar een standaard woning? Deze woning heeft een speelse indeling en is daardoor uitstekend
geschikt voor een kantoor aan huis.
• Licht doet een mens goed en dan voornamelijk natuurlijk licht! De woning heeft een zee aan lichtinval door de
riante raampartijen.
• Hebben jullie geen zin in het terugkomend schilderwerk van de kozijnen? Geen probleem! Deze woning is in
2019 voorzien van kunststofkozijnen met HR+++.
• Als jullie straks op het balkon zitten, staat de tijd even stil. Luister naar de vogels en geniet in het zonnetje van
een uitzicht over het mooie Steenbergen
• Geluksmomentje: na een lange werkdag even heerlijk tot rust komen met een goed glas wijn in bad
• Energiezuinig wonen? Check! De woning is voorzien van 7 zonnepanelen (2019).
Jullie wonen nu zeer waarschijnlijk in Groot Rijnmond of omgeving Breda. Jullie willen daar niets missen, maar
willen toch wat meer rust en een luxer woongenot. Dan is dit jullie nieuwe woning! Op loopafstand bevindt zich
het stadscentrum, de levendige jachthaven, supermarkten, het stadspark en diverse horeca.
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 West-Brabantse landschap.
Steenbergen heeft een snelle verbinding met o.a. Rotterdam en Antwerpen.


Indeling begane grond
Betonnen vloer
Vanuit de voorzijde van de woning
komen jullie binnen in de hal/entree van
de woning. De hal/entree is afgewerkt
met een betegelde vloer, spachtelputz
wanden en een spuitwerk plafond.
De hal biedt toegang tot de meterkast,
het betegelde toilet met fonteintje, de
woonkamer en de eerste verdieping
middels een vaste trapopgang.


Wonen en Genieten
Wanneer jullie de woonkamer in
lopen, zijn jullie direct onder de indruk
van de riante raampartijen. De velen
ramen zorgen voor een heerlijke
lichtinval. De woonkamer is voorzien
van een bergkast en is afgewerkt met
een parketvloer, vliesbehang wanden
en een spuitwerk plafond. Vanuit de
woonkamer is er toegang tot de open
keuken.


Koken en eten
De woonkamer biedt toegang tot de open
keuken waar jullie lekker kunnen kokkerellen
en tegelijkertijd gezellig kunnen bijpraten
met vrienden of familie.
De in hoek opgestelde keuken is afgewerkt
met een betegelde vloer, deels betegelde en
behangen wanden en een spuitwerk
plafond. De keuken is voorzien van een
kunststof
keukenblad,
onderen
bovenkastjes, diverse inbouwapparatuur,
afzuigkap,
vaatwasser
en
een
combimagnetron.



Slapen en dromen
1e verdieping (betonnen vloer)
Vanuit de hal op de begane grond
bereiken jullie via een vaste trapopgang
de eerste verdieping. De overloop is
afgewerkt met een laminaat vloer,
spachtelputz wanden en een spuitwerk
plafond.
De overloop biedt toegang tot drie
slaapkamers, de badkamer en de tweede
verdieping
middels
een
vaste
trapopgang.



Slapen en dromen
1e verdieping (betonnen vloer)
Slaapkamer 1 c.q. kantoorruimte is
afgewerkt met een laminaat vloer,
gesaust en behangen wanden en een
spuitwerk plafond.
Slaapkamer 2 is afgewerkt met een
laminaat vloer, gesaust en behangen
wanden en een spuitwerk plafond.
Slaapkamer 3 is afgewerkt met een
laminaat vloer, gesaust en behangen
wanden en een spuitwerk plafond.


Douchen en relaxen
Na een lange dag werken kunnen jullie
even heerlijk tot rust komen in de
badkamer. De badkamer is afgewerkt
met een tegelvloer, betegelde wanden en
een spuitwerk plafond. De badkamer is
voorzien van een ligbad, douchecabine,
wastafel, een tweede toilet en natuurlijke
ventilatie.



Slapen en dromen
2e verdieping (betonnen vloer)
Slaapkamer 4 is afgewerkt met een
laminaat vloer, gesauste en behangen
wanden en een spuitwerk plafond. De
slaapkamer beschikt over een aansluiting
voor wasmachine en droger en de CVKetel (Intergas, 2017).
Vanuit de slaapkamer lopen jullie middels
een schuifpui het dakterras op. Hier
kunnen jullie heerlijk wakker worden met
een bakje ko e. Of gaan jullie hier 's
avonds genieten met een goed glas wijn
van het uitzicht op het centrum van
Steenbergen.



Tuinieren en zonnen
De woning beschikt over een zij- en achtertuin.
De onderhoudsvriendelijke tuin zorgt ervoor
dat jullie extra tijd over hebben om te relaxen.
De betegelde tuin is voorzien van een terras,
borders, tuinverlichting en biedt toegang tot
de garage. Hebben jullie extra opslag nodig of
ruimte om die motor te stallen? De garage
heeft een oppervlakte van circa 19 m² en is
afgewerkt met een betonnen vloer en een
bitumineuze dakbedekking.

_______________________________
Het lijkt ons dus overduidelijk dat deze woning zeer beslist een bezichtiging waard is!
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
Eerste verdieping

PLATTEGROND
Tweede verdieping

PLATTEGROND
Garage

PLATTEGROND
Begane grond

PLATTEGROND
Eerste verdieping

PLATTEGROND
Tweede verdieping

PLATTEGROND
Garage

OVER STEENBERGEN

_________________________________

Steenbergen is 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
West-Brabantse landschap. Steenbergen
heeft een snelle verbinding met o.a.
Bergen op Zoom, Breda, Rotterdam en
Antwerpen.

KADASTRALE KAART

VOORWAARDEN
Wat zijn mijn verplichtingen?
BANKGARANTIE/WAARBORGSOM

BEDENKTIJD

Als koper dien je zelf een bankgarantie te
verzorgen of een waarborgsom te storten
van tien procent (10%) van de
overeengekomen koopprijs.

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.

MELD- EN ONDERZOEKSPLICHT
Als verkoper heb je de plicht om bij jou
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.

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.

ASBEST
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.

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.

MEEST GESTELDE VRAGEN

Je hebt de woning bezichtigd, en dan...
1. HOE BRENG IK EEN BOD UIT?

Nadat de ontbindende voorwaarden zijn
bepaald, kan het eerste bod worden uitgebracht
bij de makelaar. De makelaar is ten alle tijden
verplicht het bod door te geven aan de
verkoper(s). Het uitbrengen van een bod kan
schriftelijk (per mail), telefonisch of mondeling.
Het is aan te raden om een bod schriftelijk uit
te brengen, zodat er zo min mogelijk
misverstanden kunnen ontstaan achteraf.

5. WAT IS EEN OPTIE?

Een optie geeft een partij de keuze om door een
eenzijdige verklaring een koopovereenkomst
met een andere partij te sluiten. De partijen zijn
het dan wel eens over de voorwaarden van de
koop, maar de koper krijgt nog bedenktijd, in
veel gevallen is dit een week. Bij het aankopen
van een nieuwbouwwoning is een optie vaak
gebruikelijk. Bij bestaande woningen is dit vaak
niet gebruikelijk.

2. BEN IK NU IN ONDERHANDELING?

6. WAT HOUDT KOSTEN KOPER IN?

Je bent niet direct in onderhandeling. Vanaf het
moment dat de verkopende partij reageert op
het bod ben je pas in onderhandeling. Dit kan
door een tegenbod of uitdrukkelijke vermelding
dat jullie in onderhandeling zijn. Je bent nog
niet in onderhandeling als de makelaar aangeeft
dat je bod wordt overlegd met de verkoper. De
makelaar is daarnaast ook verplicht om te
vermelden dat er meerdere onderhandelingen
lopen, maar mag geen bedragen noemen.

Onder kosten koper vallen de kosten die de
overheid koppelt aan de overdracht van een
woning. Dit zijn kosten zoals:
overdrachtsbelasting (2%), notariskosten,
advies- en bemiddelingskosten
hypotheekadviseur, taxatiekosten, kosten
bouwkundig rapport, bankgarantie of
waarborgsom en courtage van een
aankoopmakelaar indien je hier gebruik van
maakt.

3. MAG ER DOORGEGAAN WORDEN

7. WANNEER KOMT DE KOOP TOT

MET BEZICHTIGEN NA HET

STAND?

UITBRENGEN VAN MIJN BOD?

De koop komt tot stand als beide partijen een
handtekening hebben gezet op een koopakte
(mits verkoper een particulier is). In deze
koopakte worden de belangrijkste zaken
vastgelegd, zoals o.a. prijs, opleveringsdatum en
de ontbindende voorwaarden. De ontbindende
voorwaarden kunnen niet achteraf toegevoegd
worden en moeten al vastgelegd worden tijdens
het uitbrengen van een bod. Het voorgaande
betekent dus dat als de koper een particulier is,
dan is een mondelinge koopovereenkomst voor
een woning nooit rechtsgeldig. Een mondelinge
koopovereenkomst voor een woning is
rechtsgeldig als de verkoper en de koper allebei
geen particulier zijn of als de koper geen
particulier is. Als de mondelinge
koopovereenkomst niet rechtsgeldig is, dan
kunnen de koper en de verkoper (mits een
particulier) zich nog terugtrekken zolang er geen
schriftelijk ondertekende koopovereenkomst is.

Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft niet
altijd tot een verkoop te leiden. Het kan zijn
dat de verkoper wilt kijken of er nog meer
geïnteresseerde zijn. Er mag ook met
meerdere potentiële koper tegelijkertijd
onderhandeld worden. De woning wordt dan
"onder bod" gezet, maar er mogen wel nog
biedingen uitgebracht worden en de makelaar
is verplicht deze voor te leggen aan de
verkoper.
4. WORD IK DE KOPER ALS IK DE
VRAAGPRIJS BIED?

Nee, de verkoper is niet verplicht om een bod
met de vraagprijs te accepteren. De vraagprijs
is een uitnodiging om een bod uit te brengen.
Als je de vraagprijs biedt, kan de verkoper
beslissen om zelf of via de makelaar een
tegenbod te doen.

HYPOTHEKEN
Kan ik deze woning kopen?
Jullie hebben je droomwoning gevonden! Nu
nog kijken of jullie deze woning kunnen
kopen. Voordat jullie een woning gaan
bezichtigen of op een woning gaan bieden, is
het belangrijk dat jullie weten wat de
nanciële mogelijkheden zijn. Kuipers
Hypotheken helpt jullie hierbij tijdens een
gratis adviesgesprek. Zo weten jullie direct
binnen welk budget jullie naar woningen
kunnen kijken.
Stefan Kuipers neemt jullie persoonlijk mee in
de wereld van hypotheken. Een nancieel
adviseur moet jullie ontzorgen en jullie
bijstaan bij nanciële vraagstukken. Ook als
het wat moeilijker wordt probeert hij een
oplossing te vinden. Vaak is er veel meer
mogelijk dan in eerste instantie lijkt. In alles
wat hij doet vindt hij het belangrijk dat hij
naast je staat als een persoonlijk adviseur.
Een adviseur die alle banken en verzekeraars
af gaat om het beste voor jullie te regelen.
Een die echt onafhankelijk is.

BENIEUWD NAAR DE
MOGELIJKHEDEN?

Kuipers Hypotheken






085 - 020 13 90
06 - 14 69 16 69
stefan@kuipershypotheken.nl
www.kuipershypotheken.nl

KUIPERS

HYPOTHEKEN





Persoonlijk
Passend
Onafhankelijk
hypotheekadvies

Kuipers Hypotheken adviseert over de
hypotheek die het beste bij jullie past om
jullie dromen mogelijk te maken.
Voor het antwoord op al jullie vragen
bevelen wij van harte aan: Kuipers
Hypotheken.

MEER WETEN?

Heeft u vragen over deze woning?
Marieke Kuipers
Partner @ Buuron & Kuipers Makelaars



085 020 13 90



06-30414883



marieke@buuron-kuipers.nl

Amber van Dijk
Commercieel Vastgoed Adviseur - A-RMT io
@ Buuron & Kuipers Makelaars



085 020 13 90



06-10861861



amber@buuron-kuipers.nl



085 - 020 13 90



info@buuron-kuipers.nl



www.buuron-kuipers.nl



@buuronkuipers



Buuron & Kuipers Makelaars

