
TE KOOP.

€595.000,-- K.K. 

Kapucijnenhof 81    Oosterhout



Droom jij van een mooie ruime woning op een 

prachtige locatie midden in het groen? Dan hebben 

wij een goede kandidaat! Deze woning komt uit 2001 

dus staat op het gebied van isolatie zijn mannetje. 

Heeft maar liefst 4 slaapkamers en 2 badkamers en 

een ruim perceel. Heb jij zin om een woning geheel 

naar eigen smaak in te richten en te verbouwen 

wacht dan niet langer en maak snel een afspraak.

Specificaties

Bouwjaar   : ca. 2001

Woonoppervlakte : ca. 160m²  

Inhoud   : ca. 589m³ 

Perceeloppervlakte : ca. 313m² 

Onderhoud   : goed

Oplevering  : in overleg

Entree
 
Via de eigen oprit kom je aan bij de voordeur die  
aan de zijkant van de woning gelegen is. 
De entree is voorzien van een toilet, meterkast, 
de trapopgang naar boven en uiteraard de ingang    
naar de woonkamer. 



Living

Zeer ruime woonkamer met een gezellige erker. Hier is meer dan voldoende ruimte voor een 
grote familietafel en een heerlijke bank waar je in de avond gezellig kan zitten. 
Zie jij het al voor je? Hoe ga jij het neerzetten?
Achterin de woonkamer heb je een schuifpui naar de tuin en zit ook de open keuken. 





Keuken

De keuken dateert vanuit het bouwjaar maar functioneert nog prima. 
Het leuke van deze opstelling is het feit dat het wel een open keuken is maar je niet vanuit iedere hoek 
in de keuken kijkt. Ook hebben we nog een fijne bijkeuken voor alle voorraden en extra apparatuur. 
Tussen de bijkeuken en de keuken zit de loopdeur naar de garage.



Eerste verdieping

Ruime overloop met vaste trapopgang naar de tweede verdieping, drie slaapkamers en 
ruime badkamer met separaat toilet. 









Tweede verdieping

Boven op zolder is 1 grote ruimte die je nog helemaal naar wens in kan delen. 

Deze ruimte beschikt over een tweede badkamer en een fijne berging voor de opstelling van de 

wasmachine, droger en de CV ketel.







Tuin

De woning ligt geheel in het groen met een ruime voortuin 
met eigen oprit. De zonnige achtertuin op het zuiden is groot 
genoeg om er een heerlijke plek van te maken waar je na 
een dag hard werken fijn kan ontspannen met vrienden of het 
gezin. 



BIijzonderheden:
• Kindvriendelijke omgeving
• Loopafstand naar het winkelcentrum
• Loopafstand van de bossen
• Twee golfbanen in de buurt
• Energie zuinig huis B



Plattegrond begane grond Plattegrond eerste verdieping



Plattegrond tweede verdieping Plattegrond zolder



OmgevingskaartPlattegrond beganegrond + tuin



Algemeen

Uitnodiging
Deze  informatie wordt aan meerdere personen verstrekt 
en aan deze gegevens kunnen geen rechten worden 
ontleend. De aanbieding van dit object dient te worden 
gezien als een uitnodiging tot het uitbrengen van een 
bieding. Met het uitbrengen van een bieding verklaart de 
bieder kennis genomen te hebben van de inhoud van de 
aanwezige lijst van zaken behorende bij de koopakte.

Voorbehoud
Hoewel gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijke in-
ventarisatie van de beschikbare gegevens, moet er van wor-
den uitgegaan dat het bovenstaande slechts indicatief is. De 
koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die 
voor hem van belang zijn. Hij kan zich nimmer beroepen op 
onbekendheid met feiten die hij zelf had kunnen waarne-
men of die kenbaar waren vanuit de openbare registers. De 
makelaar kan u desgewenst verwijzen naar de betreffende 
instanties.

Koopovereenkomst
Uitgangspunt voor de koop is de koopovereenkomst, vast-
gesteld door de NVM, de Consumentenbond en Vereniging 
Eigen huis. In de overeenkomst wordt standaard opgeno-
men een waarborgsom of een bankgarantie ter grootte van 
10 % van de koopsom.  

Algemene ouderdomsclausule is van toepassing
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat deze wo-
ning meer dan 55 jaar oud is, wat betekent dat de  
eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aan-
zienlijk lager liggen dan bij nieuwbouwwoningen. Tenzij 
verkoper de  kwaliteit ervan gegarandeerd heeft staat hij 
niet in voor o.a. de fundering, bouwkundige constructie, 
vloeren, elektriciteit, gas- en  waterinstallatie, riolering, aan-
wezigheid van/aantasting door houtworm en of ander on-
gedierte. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht 
niet belemmerend te werken op artikel 6.3  omschreven 
woongebruik in de NVM koopakte.

Asbestclausule
In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen 
aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van de asbest-
houdende materialen dienen op grond van milieuwetge-
ving speciale maatregelen te worden genomen. Koper 
verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper 
voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van 
enig asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien.

Notariële levering
Schonck, Schul & Compagnie wordt op juridisch terrein, 
indien door haar gewenst, voor haar aan te bieden ob-
jecten,  geadviseerd door “Sulzer Notariaat” In het be-
lang van zowel koper als verkoper, o.a. op het gebied 
van waarborgsom, domiciliekeuze e.d.  dient de keuze 
van de notaris bepaald te worden op het moment van 
overeenkomen. Het staat koper dan ook geheel  vrij om 
bij het sluiten van de overeenkomst een notaris voor te 
dragen, die onderdeel van de overeenkomst zal wor-
den. Indien koper geen notaris voordraagt bij het slui-
ten van de overeenkomst zal de notariële levering van 
dit aangeboden object geschieden ten overstaan van  
“Sulzer Notariaat” Sophiastraat 20 te Breda, tel 076-
5236010. De notaris Mr. F.D.E. Sulzer kan u desgewenst 
voor een offerte nader informeren.

Toelichting NEN2580
Betreffende verkoopbrochure is in opdracht van verkoper 
zo goed mogelijk opgesteld. Evt. maatvoeringen t.a.v. 
plattegronden, inhouds- en oppervlaktematen zijn bij 
benadering vastgesteld en mogelijk niet geheel conform 
NEN2580. Koper is in gelegenheid gesteld om deze 
maten op of na te meten en vrijwaart verkoper en diens 
makelaar van elke aansprakelijkheid wanneer hier toch 

afwijkingen in zouden voorkomen.



Schonck, Schul & Compagnie
Fatimastraat 1
4834 XT Breda

Telefoon: 076 - 56 56 056

info@schonckschul.com
www.schonckschul.com


