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Dennenlaan 1, Oss
Exclusieve villa met bijzondere kwaliteiten

Dit is woongenot van het allerhoogste niveau. Deze moderne statige villa is prachtig vormgegeven en met een
exquisiet gevoel voor stijl en sfeer ingericht. Luxe en comfort gaan in de vele kamers en gebruiksruimten van
woning en bijgebouwen steeds hand in hand. Waarbij er op verschillende momenten zeer aangename
verrassingen wachten.

Zo stuit je totaal onverwacht op een knus en totaal afgesloten terrasgedeelte in het souterrain. De ideale plek
voor een jacuzzi. Zeker als je daarnaast over een eigen fitnessruimte en bruin biljartcafé beschikt. En wat te
denken van de riante, modern gestileerde veranda met glazen overkapping en dakventilator. Bij een bezoek
aan deze villa wordt aangename verrassing op aangename verrassing gestapeld.

Algemeen
Inhoud: 1950 m3
Grondoppervlakte: 1563 m2
Bouwjaar: 2006

Beschrijving
Niet alleen het aanzicht van de villa met bijgebouwen maakt indruk. Ook achter de fraaie hagen is de
uitstraling meer dan magnifiek. De breed uitlopende achtertuin biedt veel ruimte en is op een zeer
geraffineerde wijze is vormgegeven. Centraal achter in de tuin is het grote vijverbassin met fontein een
blikvanger. Dit wordt fraai omlijst met weelderig aangeplante perken. Naast het vijverbassin bevindt zich nog
een stenen tuinhuis met verhard terrasgedeelte.

Langs het strakke gazon gaan paden naar de moderne veranda bij het woonhuis. Verder loopt een pad aan de
zijkant van de woning naar voren. Dit geeft een directe achterom. Aan de voorzijde is een sierhekwerk
geplaatst met een dubbele poort. Hierachter leidt een breed tuinpad naar de overkapte dubbele voordeur. De
tuin loopt rond de woning, waarbij je aan een van de zijkanten nog een tweede vijverbassin aantreft.

Uiteraard geeft de entree vervolgens precies het karakter van de villa weer. Zo bevindt naast de voordeur een
gedeelte met garderobe, voor een passende ontvangst. Van hieruit heb je een mooie zichtlijn naar de vide van
de eerste verdieping. Een blik die vanuit de andere richting natuurlijke even adembenemend is. De echte
verrassing in de royale hal komt echter van de ontdekking dat je de beschikking hebt over een ingebouwde
lift. Het maakt de totale woning zeer toegankelijk.

Over de elegante plavuizenvloer met vloerverwarming loop je vervolgens de bijzonder sfeervolle woonkamer
binnen. Een brede en wandhoge glasgevel biedt hier direct een prachtig uitzicht op de eigen tuin. Deze gevel
uitgevoerd met twee schuifpuien, waardoor zitkamer en veranda een geheel kunnen vormen. De strikte
scheiding tussen binnen en buiten is niet aanwezig. In de zitkamer is een modern gestileerd gashaard in de
wand geïntegreerd. Ook de televisie heeft een eigen nis. Aan de voorzijde van het woongedeelte komt de
perfecte lichtinval van vier hoge ramen aan twee zijden. Dit geeft ook deze plek een zeer helder en fris
karakter.

Door openslaande ensuite-deuren kom je in de royale woonkeuken. De eigentijdse geïntegreerde gashaard en
televisie-nis keren hier terug. Het creëert een sfeervolle plek in de eethoek. Het centraal geplaatste
kookeiland zorgt voor de optische overgang naar het kookgedeelte. Dit eiland is uitgevoerd met een
inductiekookplaat, vrijhangende roestvrijstalen schouwafzuigkap en spoelbak. Verdere inbouwapparatuur en
kastruimte is te vinden in de uitgebreide keukenwand bij het kookeiland.

In alle slaapkamers gaat de kenmerkende elegante uitstraling volledig door. In dat opzicht zet de



masterbedroom op de begane grond absoluut de toon. Zeer riant qua ruimte en met een prachtige lichte
heldere sfeer. Een heerlijk vrij en landelijk gevoel komt helemaal tot stand als de dubbele tuindeuren naar de
veranda helemaal open staan. Maar ook de andere slaapvertrekken op de slaapverdieping kennen hun geheel
eigen sensatie van ruimte en lichtinval. Bij de hoofdslaapkamer op de begane grond heb je nog de
beschikking over een ruime inloopkast.

Op beide woonlagen zijn badkamers aanwezig. Beide zijn ruim, geheel betegeld en luxe vormgegeven. Ook
tref je in beide badkamers een ligbad , inloopdouche en dubbele wastafel. De ruimten worden gecompleteerd
met hangende luxe badkamermeubels. Op beide verdiepingen zijn afzonderlijke toiletruimten.

Als bijzondere aanvullende plus bij deze villa moet zeker nog de grote dubbele garage worden genoemd.
Beide toegangen zijn afgesloten met elektrische sectionaaldeuren. Verder vind je op de begane grond een
extra kamer die op dit moment wordt gebruikt als kantoor-aan-huis. Ander gebruik van deze ruimte is
natuurlijk ook zeer goed mogelijk.

Kenmerken
+ Volledig geïsoleerd.
+ Automatisch centraal stofzuigsysteem.
+ Uitgebreide kastruimte op eerste verdieping.
+ Domotica aanwezig waarmee alle verlichting dimbaar is.
+ Temperatuurregeling voor ieder vertrek.
+ Alarm/beveiliging met aansluiting op meldkamer.
+ Warmtepomp (aardwarmte) t.b.v. verwarming en warm water. Volledig vloerverwarming.

Aanvaarding
In nader overleg



Kenmerken
Vraagprijs € 1.375.000 k.k.

Bouw

Soort woonhuis Villa, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlakten
Woonoppervlakte 480 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 47 m2

Externe Bergruimte 72 m2

Perceeloppervlakte 1563 m2

Inhoud 1950 m3

Indeling

Aantal kamers 8 kamers (4 slaapkamers)
Aantal Badkamers 3 badkamers en 2 aparte toiletten

Badkamervoorzieningen 2 douches, 1 dubbele wastafel, 1 ligbad,
2 toiletten en 1 urinoir

Aantal woonlagen 3 woonlagen en een kelder

Voorzieningen Alarminstallatie, jacuzzi, lift,
mechanische ventilatie en sauna

Energie

Definitief energielabel A
Isolatie Volledig geïsoleerd
Verwarming Vloerverwarming geheel

Kadastrale gegevens

Oss B 4548
Oppervlakte 1563 m2

Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging Aan park, in bosrijke omgeving en in
woonwijk

Tuin Tuin rondom

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid Op eigen terrein en openbaar parkeren



Garage

Soort garage Geen garage, parkeerplaats en
vrijstaand stenen

Capaciteit 1 auto
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Plattegrond







Kadastrale kaart










