Neem eens een kijkje in de…..

Reigerstraat 36 te Oosterhout

Bouwjaar: 1974
Inhoud: circa 500 m³
Woonoppervlakte: circa 122 m²
Perceel: 317 m²
Energielabel: D

Aanvaarding: in overleg

Vraagprijs: € 425.000,- k.k.

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

Oosterhout is een
gemeente
in
de
Nederlandse
provincie
NoordBrabant.
De naam Oosterhout zou verwijzen naar
het feit dat de plaats ten oosten ligt van het
nog bestaande kerkdorp Den Hout. De
gemeente telt circa 55.000 inwoners.

Geschiedenis:
Oosterhout wordt voor het eerst genoemd
in een oorkonde uit 1277 maar het is veel
ouder. Reeds in de prehistorie lag er een
keten van kleine nederzettingen op de
noordrand van de Brabantse zandgronden.
Veel verder naar het zuiden lag het door
heide omgeven dorp Dorst. Een van deze
nederzettingen,
Middelwijk
genaamd,
groeide uit tot de kern van de huidige
gemeente die bestuurd werd door een
schepenbank met de schout als voorzitter.
In Middelwijk stond ook de aan Sint-Jan de
Doper gewijde parochiekerk die in het bezit
was van de geestelijke ridderorde van de
Tempeliers, later de Johannieters. De
romaanse kerk werd in de 15e en begin
16e eeuw vervangen door de huidige
laatgotische kerk met niet-afgebouwde
toren. In 1625 werd de kerk in brand
gestoken tijdens het beleg van Breda. Den
Hout had een voor reizigers bestemd
gasthuis dat ten tijde van de Tachtigjarige
Oorlog verdween. De kapellen van Dorst
en Den Hout kregen aan het eind van de
achttiende
eeuw
de
status
van
parochiekerk.<<

Gelegen aan een hofje in een groene buurt, vind
je hier een heerlijke tweekapper met inpandige
garage en berging, ruime en lichte woonkamer
met open haard, fijne keuken en bijkeuken, 4
slaapkamers, een badkamer met ligbad op een
royaal perceel met tuin op het zuidwesten.
Begane grond: Ruime entree met meterkast (8
groepen, 2 aardlekschakelaars, elektra- en
gasmeter), toiletruimte en toegang tot de
woonkamer. De toiletruimte is voorzien van een
toilet en fonteintje, heeft een tegelvloer en geheel
betegelde wanden.
De woonkamer heeft in het midden een open
trapopgang met erachter, in het zitgedeelte aan de
achterzijde, een open haard. Het zitgedeelte heeft
in de zijgevel een groot raam tot aan de vloer en in
de achtergevel eveneens een groot raam tot aan
de vloer met een deur naar de tuin. Een heerlijk
lichte ruimte.
Zowel in de woonkamer als in de hal ligt een
laminaatvloer. De wanden in de hal bestaan uit wit
gesausd schoon metselwerk. Ook in de woonkamer
is deze wandafwerking aanwezig, samen met een
deel spachtelputz. In de woonkamer is het plafond
gespoten en in de hal voorzien van gelakte houten
schroten.

>> Vanaf 1321 verwierf Willem van
Duivenvoorde in fasen Oosterhout. Hij
heeft mogelijk gewoond op de burcht
Kasteel Strijen. Dit kasteel is in 1573 door
Spaanse soldaten in puin geschoten
tijdens de Tachtigjarige Oorlog en daarna
gesloopt. Van het kasteel rest nog een
deel van een hoektoren: de Slotbossche
toren.
Behalve
Willem
en
zijn
nakomelingen hadden ook de heer van
Breda, Hadewych van Strijen en haar
nageslacht en de Johannieters heerlijke
rechten in Oosterhout. De kerkelijke
parochie Oosterhout omvatte ook het
westen van het dorp Dongen.
Rond 1580 riepen de plaatselijke
bestuurders Oosterhout uit tot vrijheid. Dit
had geen rechtsgevolgen maar was wel
een uiting van groeiende zelfbewustzijn
onder de Oosterhoutse elite.
Het Oosterhoutse Broek ten noorden van
Middelwijk bestond uit beemden waar vee
gevetweid werd en 's zomers werd
gehooid. Boeren uit meer zuidelijk gelegen
dorpen als Gilze en Alphen kochten of
pachtten hier ook percelen land.
In het begin van de zeventiende eeuw
ontstond, vanwege de aanwezigheid van
geschikte leem in de grond, een
uitgebreide pottenbakkersindustrie die voor
de export naar Holland en Zeeland werkte.
Deze bedrijfstak bloeide tot diep in de 19e
eeuw. De haven maakte een goede en
snelle verbinding met de steden in Holland
en Zeeland mogelijk. In de zeventiende en
achttiende eeuw werden er verscheidene
ambachtsgilden opgericht van bakkers,
molenaars,
schippers,
slagers
en
bijenhouders. <<

De keuken is gelegen in een aanbouw en is
bereikbaar vanuit de woonkamer. Het keukenblok
met aanrecht staat opgesteld langs een zijde en
hierin tref je de kookplaat (4 gaspitten) met
afzuigkap, de spoelbak, de vaatwasser en veel
kastruimte. Er zijn 2 bovenkastjes aanwezig
waardoor het een rustige aanblik heeft. Aan de
andere zijde staat een kastenwand voorzien van de
koelkast, de combi-oven en kastruimte. De keuken
is afgewerkt met een tegel op de vloer, gestuukte
wanden en een gestuukt plafond voorzien van een
afwasbare coating. Vanuit de keuken is de tuin
bereikbaar.
Tevens bereikbaar vanuit de keuken is de
bijkeuken (wasruimte). Deze ruimte is voorzien
van de aansluiting voor de wasmachine en de
droger, en afgewerkt met een tegelvloer, gesausde
wanden en plafond.
Vanuit de bijkeuken is de garage te bereiken. De
garage is voorzien van twee openslaande deuren
en er is elektra aanwezig. Tevens is er een
doorgang naar de aangebouwde berging. Ook hier
is elektra aanwezig. Vanuit deze berging kom je
weer in de achtertuin.

>>Er
waren
jaarmarkten
en
een
weekmarkt. Bij de haven was veel vertier.
Wie geen land en dus onvoldoende
inkomen had ging uit werken aan de dijken
in Zeeland en Zuid-Holland. Voor de meer
avontuurlijk aangelegde jongemannen was
er de Verenigde Oostindische Compagnie
waar velen dienst namen in de hoop
daarginds rijk te worden. Slechts een
enkeling slaagde daar in.
Oosterhout is bekend wegens zijn 'slotjes',
kasteeltjes waarvan er nu nog vijf bestaan.
In een van deze slotjes, De Blauwe Camer,
wonen
sinds
1647
de
zusters
Norbertinessen van Sint-Catharinadal,
nadat de zusters gedwongen waren hun
klooster in Breda te verlaten. Dankzij een
speciale bescherming door de prinsen van
Oranje mocht Sint-Catharinadal in de
Republiek blijven bestaan. Rond 1900
kwamen er twee kloosters bij waarvan de
monniken en monialen uit Frankrijk de wijk
hadden genomen vanwege de Franse
politiek van secularisering. Het waren de
Benedictinessen met de Onze-LieveVrouweabdij en de Benedictijnen met de
Sint-Paulusabdij. Deze laatste werd in
2006 gesloten waarna de gebouwen in
gebruik werden genomen door de
lekengemeenschap Chemin Neuf. Het
gebied waarin deze drie kloosters zich
bevinden, wordt De Heilige Driehoek
genoemd.
In 1809 kreeg Oosterhout stadsrechten
van koning Lodewijk Napoleon.
Bron: wikipedia

Eerste verdieping: Vanaf de afgesloten overloop
zijn er 3 slaapkamers bereikbaar, de badkamer en
de trapopgang naar zolder. Op de overloop en in
de 3 slaapkamers ligt een laminaatvloer. De
wanden van de slaapkamers zijn voorzien van
stuukwerk, op de overloop is wit gesausd schoon
metselwerk aanwezig. Slaapkamer 1 ligt aan de
voorzijde van de woning en is voorzien van een
grote kastenwand met schuifdeuren. Slaapkamers
2 en 3 zijn aan de achterzijde gelegen. Het schuine
dak begint hier iets eerder waardoor een deel
schuin loopt, maar het loopt ook hoger door. Het
schuine deel is betimmerd en wit gelakt.

De badkamer ligt in het midden, tegenover
de trapopgang. Er is een ligbad aanwezig
met glazen douchescherm, een hangcloset
en een wastafelcombinatie. De ruimte is
afgewerkt met tegels op de vloer en geheel
betegelde wanden. Het plafond is gestuukt
en voorzien van inbouwspots.

Tweede verdieping: Er is een voorzolder
aanwezig en een extra slaapkamer. Op de
voorzolder hangt de cv-ketel en er is een
klein dakraam aanwezig.

Reigers vormen met de Roerdompen de
vogelfamilie Ardeidae uit de orde
Reigerachtigen. In Nederland zijn inheems:
de blauwe reiger (Ardea cinerea) en de
purperreiger (Ardea purpurea). Andere
bekende soorten zijn de ralreiger, de kwak,
de roerdomp, het wouwaapje, de koereiger
en de zilverreiger. Reigers nestelen in
kolonies, meestal in hoge bomen.
Bron: Ronald Peeters

Slaapkamer 4 is eveneens afgewerkt met
laminaat op de vloer. De wanden zijn gestuukt en
de onderzijde van het schuine dak is afgewerkt
met wit geschilderde beplating. De kamer is
verder voorzien van een wastafel en een groot
dakraam.

Buiten: De woning heeft een voor-, zij- en
achtertuin. Via de poort naast de berging loop je de
zijtuin in. Hier staat nog een royale overkapping en
achter de berging, naast de keuken, is een kas
gebouwd. Hierin tref je een klein keukenblokje,
water en elektra en een schuifdeur. De achtertuin is
voorzien van een stukje gazon, een moestuintje en
een groot terras.

Reigerstraat 36
4901 AH Oosterhout
Vraagprijs: € 425.000,- k.k.
Wijk:
Bouwjaar:
Inhoud:
Perceeloppervlakte:
Kadaster:
Verwarming en
warm water:
Energielabel:
Dubbel glas:
Dakisolatie:
Muurisolatie:
Vloerisolatie:
Ventilatie:
Woonoppervlakte*:
woonkamer
keuken
bijkeuken
slaapkamer 1
slaapkamer 2
slaapkamer 3
badkamer
slaapkamer 4
Garage:
Berging:
ligging achtertuin:

Strijen, Vogelbuurt
1974
Circa 500 m³
317 m²
Oosterhout R 5550
en R 7818
HR cv-ketel,
Remeha uit 2020
D
Ja
Ja
Nee
Ja
Natuurlijk
122 m²
43 m²
10 m²
3 m²
15 m²
8 m²
8 m²
4 m²
10 m²
16 m²
10 m²
zuidwest

Bouwkundige Inspectie Rapport aanwezig
WOZ-waarde:
€ 345.000,Aanvaarding:
In overleg
* definitie woonoppervlakte: bruto
oppervlakte van alle verdiepingen met een
minimale hoogte van 1,5m.

Het Kadaster
Het Kadaster houdt bij wie in Nederland
welke rechten heeft op grond en
gebouwen, en wat de kenmerken daarvan
zijn. Dat doet het ook voor schepen,
luchtvaartuigen
en
ondergrondse
netwerken. Deze wettelijke taak is bedoeld
om de rechtszekerheid te borgen: er
ontstaan geen misverstanden over wat van
wie is. En wat de precieze locatie ervan is.
Het Kadaster is in 1832 opgericht. Nadat
het tot 1974 onderdeel was van het
Ministerie van Financiën en daarna van het
Ministerie van VROM, is het vanaf 1994
een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO).
De gegevens houdt het kadaster bij in de
openbare
registers
en
kadastrale
registratie. Door het beheer van deze
omvangrijke gegevensbronnen vervult het
Kadaster een spilrol op het gebied van
vastgoed- en geo-informatie in Nederland.
Hiernaast treft u aan de kadastrale
omgevingskaart van de woning. De kaart
is noord gericht en geeft een gebied van
vier vierkante kilometer weer met als
centraal middelpunt de woning.

U heeft belangstelling?

Onderzoeksplicht en mededelingsplicht

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

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.

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.

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.

BEGANE GROND
Aan deze plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.
Betreft: Reigerstraat 36, 4901 AH te Oosterhout

EERSTE VERDIEPING
Aan deze plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.
Betreft: Reigerstraat 36, 4901 AH te Oosterhout

TWEEDE VERDIEPING
Aan deze plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.
Betreft: Reigerstraat 36, 4901 AH te Oosterhout

