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Hoekstraat 31, Schaijk
Wonen in je eigen park? Wonen in je eigen bos? Hou je van vrijheid, luxe, ruimte, licht en de natuur? Ga dan
voor deze unieke woonsensatie in een idyllische omgeving.

LET OP: Deze woning wordt aangeboden met een VANAF PRIJS. Vanaf dit bedrag kunt u gaan bieden op de
woning. Bij een traditionele manier van verkoop wordt gewerkt met een vraagprijs. Vaak wordt dan een lager
bod dan de vraagprijs uitgebracht om na onderhandeling tot een transactieprijs te komen. Bij de vanaf prijs is
het uitgangspunt dat u een hoger bod doet dan de vanaf prijs en dat na onderhandeling ook een
transactieprijs wordt bereikt.

De verrassende ontdekkingen volgen zich in rap tempo op. Dat begint zeer zeker bij de idyllische ligging op
een royaal perceel. Tussen het groen van de bomen ontwaar je in eerste instantie die kenmerkende vormen
van een villa uit de zestiger jaren.

Een gewaarwording die voorbij de voordeur vele malen versterkt doorgaat. De prachtige zichtlijnen vanaf de
split levels zijn stijlvol. Helemaal als je daarbij de panoramische uitkijk op de riante tuin rondom de woning
optelt. Naast dit prachtige uitzicht garandeert de veelheid van ramen bovendien een zeer helder karakter in
alle ruimten.

Algemeen
Inhoud: 900 m3 excl. garage en schuur.
Grondoppervlakte: 2774 m2
Bouwjaar: 1968

Beschrijving

Bij zo n uitgesproken woongevoel hoort gewoon een rustieke locatie. Die vind je absoluut aan deze beboste
dorpsrand van Schaijk. Je woont hier precies op de grens van de bebouwde kern en het landelijk gebied. Het
betekent dat je direct aan een wandeling of etstocht langs de uitgestrekte velden en fraaie natuurgebieden
kunt beginnen. Toch zijn ook de voorzieningen in het moderne dorpscentrum gemakkelijk bereikbaar. En de
nabijgelegen N324 brengt je vlot naar de snelwegen richting Eindhoven, Den Bosch en Nijmegen.

Terug bij de woning kun je door de dubbele hekwerkpoorten de eigen oprit op rijden. Hier heb je ruim plaats
om meerdere auto s te parkeren. Dat kan ook in de garage naast de woning. Een poort tussen woning en
garage geeft vervolgens een directe achterom.

Eenmaal binnen val je In de royale woonkamer werkelijk van de ene verwondering in de andere. Het
woongedeelte is allereerst prachtig afgewerkt met een stijlvolle donkere vloer, strakke witte wanden en
plafonds. Grote ramen die vanaf de vloer bijna tot het plafond reiken, geven je vanuit de zithoek een
onbelemmerde blik naar buiten. Hier kun je ook sfeervol genieten van de modern gestileerde, in een wand
geïntegreerde modern vormgegeven gashaard. Openslaande tuindeuren bieden je vanuit de woonkamer een
directe doorgang naar het overdekte terras en de tuin.

Vier treden naar boven vind je de open leefkeuken. De ruimte biedt een perfecte plek om een grote eettafel te
plaatsen. Hiernaast heb je dan de beschikking over een uitgebreid kookgedeelte. Een kookschiereiland met
inductiekookplaat en een grote vrijhangende afzuigkap vormt hiertussen de optische scheiding. Dit
schiereiland maakt deel uit van het luxe keukenblok dat in U-vorm is opgesteld. Het kookgedeelte is elegant
uitgevoerd met een granieten werkblad en bevat een scala aan moderne inbouwapparatuur. Ook tijdens het
koken heb je - door een groot raam - een schitterende uitkijk. Aansluitend tre en we de zeer ruime bijkeuken
met mogelijkheden voor wassen en drogen.



De zichtlijnen komen helemaal goed tot hun recht als je naar de verdieping gaat. Hier kijk je vanaf de vide
prachtig binnen in de woning of rondom naar de tuin. Het geeft je daarmee een unieke plaats om een
bijzondere hoek in te richten. Een inspirerende plek voor een kantoor-aan-huis, hobbyhoek of studeerruimte.
Dit gedeelte is voorzien van een karakteristieke parketvloer.

Een bezoek aan het slaapgedeelte op de begane grond begint in stijl. De master bedroom  is namelijk en-
suite uitgevoerd. Achter de vrijstaande tussenwand in de grote ruimte vind je een luxe badkamer met groot
ligbad en twee hangende badkamermeubels met geïntegreerde wastafels.

Maar ook bij een volgende slaapkamer bevindt zich een separate badkamer, eveneens modern en elegant
vormgegeven. Hier kun je beschikken over een inloopdouche en badkamermeubel met wastafel. Daarnaast is
er binnen dit gedeelte van de woning een afzonderlijke, fraai gestileerde toiletruimte met wandtoilet en
fonteintje.

Van de overige twee slaapkamers is er een in gebruik als royale kastenkamer. Hierin is onder andere een
brede kastenwand gemonteerd. Beide slaapkamers hebben jne afmetingen en een prima lichtinval door
grote ramen.

Het tre ende sluitstuk krijg je uiteraard in de riante tuin die rondom de woning gaat. Door de ligging biedt
deze een onbeperkte keuze van zon- en schaduwplekken. Waarbij de weelderige inrichting met bomen en
struiken bovendien voor een maximum aan privacy zorgt. Bij de tuindeuren in de woonkamer is een beschut
overkapt terrasgedeelte aanwezig. Dit gaat over op een uitgestrekt gazon dat wordt omrand door
majestueuze bomen. In de achtertuin beschik je nog over een stenen berging. De tuin is volledig omheind.

Kenmerken
+ HR-combiketel.
+ Isolatie en dubbel glas.
+ Perceel geheel omheind.
+ Gedeeltelijk sproei installatie incl. grondpomp.
+ Mogelijkheden tot bouwen op perceel aanwezig.

Aanvaarding in nader overleg



Kenmerken
Vraagprijs  740.000 k.k.

Bouw

Soort woonhuis Villa, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1968
Soort dak Plat dak

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlakten
Woonoppervlakte 255 m2

Externe Bergruimte 20 m2

Perceeloppervlakte 2774 m2

Inhoud 900 m3

Indeling

Aantal kamers 7 kamers (4 slaapkamers)
Aantal Badkamers 1 badkamer en 1 apart toilet
Aantal woonlagen 2 woonlagen

Energie

Voorlopig energielabel D
Isolatie Dubbel glas
Verwarming Cv-ketel
Warm water Cv-ketel
Type ketel Combiketel eigendom

Kadastrale gegevens

Schaijk C 2643
Oppervlakte 1635 m2

Eigendomssituatie Volle eigendom
Schaijk C 3537
Oppervlakte 1139 m2

Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging
Aan rustige weg, buiten bebouwde kom,
in bosrijke omgeving en landelijk
gelegen

Tuin Tuin rondom



Garage

Soort garage Parkeerplaats en vrijstaand stenen
Capaciteit 1 auto
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Kadastrale kaart










