Neem eens een kijkje in de…..

Beekse Bergen 1 A 143 te Hilvarenbeek

Bouwjaar: 2003

Oppervlakte: circa 58 m²
Inhoud: circa 165 m³
Opp. staanplaats: ruim 200 m²

Aanvaarding in overleg

Vraagprijs: € 45.000,- k.k.

Spoorlaan 432
5038 CX Tilburg
T 013 – 5 835 000
I www.hartvanbrabantmakelaardij.nl
E info@hartvanbrabantmakelaardij.nl

Op 1 januari 1997
werd
de
oude
Heerlijkheid
Hilvarenbeek
weer
bijna in zijn omvang
van
voor
1800
hersteld.
De
gemeenten
Hilvarenbeek
en
Diessen
werden
samengevoegd
en
gingen samen met de
kerkdorpen
BiestHoutakker,
Esbeek,
Haghorst
en
Baarschot één bestuurlijk geheel vormen.
Een gemeente met 15.000 inwoners
gelegen aan de Belgische grens met
mooie
natuurgebieden
en
veel
dorpsschoon. In het noorden de grote stad
Tilburg met al haar voorzieningen en in het
zuiden het bruisende Vlaamse land.
Wonen in de gemeente Hilvarenbeek is
vooral in trek vanwege het fraaie
(Kempische) landschap. Door de schrale
zandgronden
werden
veel
bossen
aangeplant.
Zo ontstonden de landgoederen De
Utrecht, Gorp, Roovert en Annanina's rust
die
inmiddels
zijn
uitgegroeid
tot
uitgestrekte natuurgebieden. Typisch voor
de Brabantse zandgrond zijn ook de
vennen en de kronkelende beekjes zoals
de Leij en het Spruijtenstroompje. Maar
ook in de dorpscentra neemt het groen een
belangrijke
plaats
in:
speelveldjes,
groenperken en waterpartijen zijn nooit ver
uit de buurt.

Maar liefst 11 maanden per jaar wonen op
steenworp afstand van het Victoriameer met
aan de overzijde Speelland Beekse Bergen. Wie
wil dit nou niet? Op het vakantiepark Beekse
Bergen is dat mogelijk in deze heerlijke
stacaravan met riante tuin. De stacaravan heeft
een fijne woonkamer met open keuken,
badkamer, 2 slaapkamers en een ruime
aangebouwde serre. Je kunt ook gebruikmaken
van de nieuwe Afrika Club met zwembad,
restaurant, bar en supermarkt dat deze zomer
gereed is.

Indeling: Middels een paar treden kom je op de
veranda voor de entree van de caravan. Via twee
openslaande tuindeuren kom je in de woonkamer
met aan 3 zijden lichtinval met aan de voorzijde
uitzicht op het groene speelplein.
In de hoek naast de entree staat een pellet kachel
en aan de andere zijde van de kamer hangt een
airconditionings-unit om te koelen of te verwarmen.
Overal ligt vloerbedekking, de wanden zijn
behangen en het plafond bestaat uit een nette mdf
beplating.

Vakantiepark Beekse Bergen
Bij de Beekse Bergen denk je als eerste
aan het Safaripark, maar ook aan
Speelland. Daarnaast heb je de resorts
waar je tussen de dieren logeert. Maar, je
hebt ook het vakantiepark. Hier vind je
stacaravans op vaste jaarstaanplaatsen
maar ook campingplaatsen.
Bij het gebruik van de staanplaats zit
automatisch toegang tot Speelland en kun
je gebruik maken van de diverse faciliteiten
in de Afrika Club.; onder anderen het
zwemparadijs. De verwachting is dat de
Afrika Club inclusief zwembad deze zomer
toegankelijk zijn, geheel nieuw.
Heb je een jaarstaanplaats dan kun je hier
11 maanden per jaar verblijven. Er is een
maand (vaste periode) aaneengesloten dat
je hier niet mag zijn.

Foto: vanaf de site van de Beekse Bergen

In het verlengde van de woonkamer tref je de
keuken. Het is een rechte opstelling met hierin een
4-pits gaskooktoestel (op gasflessen), een afzuigkap,
koelkast en een losse magnetron. Achter de
spoelbak is nog een raam aanwezig en naast het
keukenblok is nog een deur naar de serre.
Tegenover de keuken tref je een slaapkamer. Ook
hier ligt vloerbedekking en zijn de wanden behangen.
Naast deze slaapkamer is de badkamer gelegen.
Deze ruimte is voorzien van een toilet, wastafel,
douchecabine en een infrarood kachel. De vloer en
wanden zijn betegeld.
De grote slaapkamer ligt
aan de achterzijde. Direct
naast de deur is een smalle
kast aanwezig met hierin
de geiser en in de
overstaande hoek kun je
bovenin de bergkast annex
kledingkast de elektrameter
vinden. Er is een klein en
een groot raam aanwezig
en er hangt een infrarood
kachel.

De riante serre is aan de caravan gebouwd, heeft
een ingang aan de veranda, een ingang aan de
achterzijde aan de tuin en een schuifpui aan de
zijkant langs de oprit. Hier ligt vloerbedekking en in
een koof aan de zijde van de caravan zijn spotjes
verwerkt.
Buiten: Naast een veranda en een oprit met
zijtuin, is er een behoorlijke achtertuin aanwezig
met geïsoleerde houten berging voorzien van
elektra en een overkapping. Er ligt gras en zijn
diverse planten en bomen aanwezig en achterin ligt
een grote houten vlonder met 2 doekoverkappingen
inclusief oprolbare terrasschermen.

Vakantiepark: Het park is afgesloten en via de
ingang
van
Speelland
(net
voorbij
de
parkeerplaatsen aan de rechter kant) kun je het
park oprijden via de slagbomen. Je rijdt linksaf
richting het Wilheminakanaal en na het bruggetje
ook langs het kanaal en deels langs de
resorthuisjes aan het Victoriameer. Daarna rijd je
langs de Afrika Club (de bouw is bijna gereed), de
speeltuin en het kampeerterrein waarna je linksaf
naar de jaarplaatsen kunt afslaan: het Angola
terrein.

Beekse Bergen 1 A143
5081 NJ Hilvarenbeek
Vraagprijs: € 45.000,- k.k.
Wijk:
Bouwjaar:
Inhoud:
Oppervlakte
staanplaats:
Verwarming:

Warmwater:
Energielabel:
Dubbel glas:
Dakisolatie:
Muurisolatie:
Vloerisolatie:

Vakantiepark
2003
Circa 165 m³
Circa 200 m²
Pellet kachel en
airconditioning met
warmtepomp
Geiser
n.v.t.
Ja
Ja
Ja
Ja

Woonoppervlakte*:
Oppervlakte:
woonkamer
keuken
serre
slaapkamer 1
slaapkamer 2
badkamer

58 m²

Berging:
ligging achtertuin:

4 m²
Zuid

17 m²
6 m²
20 m²
7 m²
3 m²
3 m²

Jaarplaats (2022):
€ 2.675,- p.j.
Vuilafvoer:
€ 200,- p.j.
Aanvaarding:
In overleg
* definitie woonoppervlakte: bruto
oppervlakte van alle verdiepingen met een
minimale hoogte van 1,5m.

U heeft belangstelling?

Onderzoeksplicht en mededelingsplicht

Op deze pagina vindt u belangrijke
informatie over hoe te handelen als u
belangstelling heeft in deze woning.

De informatie in deze verkoopdocumentatie heeft als bedoeling om de (aspirant) koper zo goed mogelijk
te informeren en tegelijk te voldoen aan de op de verkoper rustende mededelingsplicht. Deze
verkoopdocumentatie beoogt juist geen uitputtende lijst te geven met betrekking tot aanwezige gebreken
in de woning.

Op het rechtergedeelte van deze pagina
vindt u onder meer informatie over uw
onderzoeksplicht en het biedverloop. Maar
er komt bij het kopen van een huis meer
kijken. We gaan er vanuit dat u zich op
voorhand al heeft laten voorlichten over uw
financiële (on)mogelijkheden.
Daarnaast heeft u als koper een onderzoeksplicht. Informeer dus altijd vóór het
starten van de onderhandelingen naar
datgene wat u belangrijk vindt.
Hart van Brabant Makelaardij kan slechts
de belangen van één partij (in dit geval de
verkoper) behartigen. Zo voorkomt de
NVM oneerlijke praktijken.
Wij adviseren u dan ook om altijd een
eigen NVM-makelaar in de arm te nemen
als u belangstelling heeft in een woning die
via ons kantoor te koop staat.

Op grond van het Burgerlijk Wetboek rust er op de (aspirant)koper van een woning een onderzoeksplicht.
Dit houdt in dat de (aspirant) koper zelf verantwoordelijk is voor de beoordeling of de woning de
eigenschappen zal bezitten om te voldoen aan het gebruik dat hij van de woning zal willen maken. Het
verdient dan ook aanbeveling om altijd een deskundige (makelaar en/of bouwkundige) in te schakelen.

Biedverloop
Alle verstrekte informatie dient gezien te worden als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Een
bieding gelijk aan de gestelde vraagprijs doet dan ook niet direct een koopovereenkomst tot stand komen.
Het biedverloop bij onderhandelingen over de woning kent diverse bijzonderheden die u het beste vooraf
met uw eigen makelaar kunt bespreken.
Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de woning te gunnen aan de gegadigde van zijn keuze.
Een overeenkomst komt tot stand, indien overeenstemming is bereikt over de hoogte van de koopsom,
oplevering, bijkomende (ontbindende) voorwaarden en roerende zaken. Echter, een mondelinge
overeenkomst is niet voldoende. De overeenkomst komt pas daadwerkelijk tot stand indien beide partijen
de schriftelijke overeenkomst hebben ondertekend.

Koopovereenkomst
Als basis wordt gebruik gemaakt van een model koopovereenkomst, vastgesteld door de Nederlandse
Vereniging van Makelaars in onroerende goederen NVM, de Consumentenbond en de Vereniging Eigen
Huis.
In deze koopovereenkomst wordt de verplichting opgenomen tot het storten van een waarborgsom of het
stellen van een bankgarantie door de koper ter grootte van 10% van de koopsom.
Bij woningen met een bouwjaar van vóór 1994 wordt aan de overeenkomst standaard een asbestclausule
toegevoegd.
Ter bescherming van de koper kan in de overeenkomst een financieringsvoorbehoud worden opgenomen
ter grootte van de koopsom. Wij stellen het wel op prijs om vooraf in contact te treden met uw
hypotheekadviseur.

Uw reactie
De eigenaar van de woning, maar ook wij zijn erg benieuwd wat u van deze woning vindt. Wij zullen dan
ook circa één week na het toesturen van deze brochure contact met u opnemen om geheel vrijblijvend te
informeren naar uw reactie over de woning en of u nog vragen heeft naar aanleiding van deze brochure.

Een bezichtiging
Het bezichtigen van de woning vindt uitsluitend plaats via een afspraak met ons kantoor. Wij maken graag
tijd voor u vrij om de woning samen te gaan bekijken. Als u de woning heeft bezichtigd zullen wij na circa
één week contact met u opnemen om te vragen wat u van de woning vindt. Daarna zullen wij uw reactie
doorgeven aan de eigenaar van de woning.

Waardebepaling van uw huidige woning
Voor een objectieve waardebepaling van uw woning zijn wij u graag van dienst. Uiteraard luisteren we
naar uw wensen en stellen een op maat gemaakt verkoopadvies voor u op.

Aankoopbemiddeling

Spoorlaan 432
5038 CX Tilburg
T 013 – 5 835 000
E info@hartvanbrabantmakelaardij.nl
I www.hartvanbrabantmakelaardij.nl
openingstijden:
maandag t/m vrijdag: 09:00 – 17:30
zaterdag: 09:30 – 13:00

U wilt tot aankoop van een woning over gaan, maar twijfelt over een aantal zaken. Aarzel niet en neem uw
eigen makelaar mee naar de bezichtiging. Op de eerste plaats weten twee mensen meer dan één; dat we
daarnaast ook nog eens voor u de noodzakelijke onderzoeken doen en ook nog eens voor u een scherpe
aankoopprijs weten te bedingen is mooi meegenomen. Bovendien zijn we er ook om de aankoop verder
(juridisch) tot en met de notariële overdracht in goede banen te leiden.

Hoe kiest u de juiste hypotheekadviseur
Bel of mail voor een deskundig en betrouwbaar hypotheekgesprek met:
De Hypotheekshop
Spoorlaan 432
5038 CX Tilburg
013 – 5 835 005
www.hypotheekshop.nl

Voorbehouden

VEELZIJDIG IN
DIENSTVERLENING!

Ondanks dat grote zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van deze verkoopdocumentatie, wordt
voor de onjuistheid van de vermelde gegevens door de eigenaar noch door Hart van Brabant Makelaardij
enige aansprakelijkheid aanvaard. De gegevens (kengetallen, omschrijvingen enz.) kunnen zijn verkregen
door mondelinge overdracht. De eventueel opgenomen tekeningen geven vaak de standaardsituatie van
de woning weer. Het kan echter voorkomen dat één van de vorige eigenaren wijzigingen heeft
aangebracht, zodat maten en indelingen niet meer overeenstemmen met de werkelijke situatie. Door Hart
van Brabant Makelaardij wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behalve waar de door ons verplicht
afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak geeft op uitkering.

PLATTEGROND
Aan deze plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.
Betreft: Beekse Bergen 1 A 143, 5081 NJ te Hilvarenbeek

