
KERKDIJK 4, Nuland

Halfvrijstaande woonboerderij op riant perceel!

VRAAGPRIJS € 550.000 k.k.



KENMERKEN

Bouwjaar


 1955

Woonoppervlakte


 117 m²

Perceeloppervlakte


 2555 m²

Tuin ligging


 Rondom

Inhoud


 438 m³

Aantal slaapkamers


 3

Uw Waare (T)huis met o.a.:


- Landelijke woonlocatie


- Riant perceel met tuin 'rondom'


- Fantastisch vrij uitzicht


- Ruime oprit en garage


- Kantoor op begane grond







Wordt Kerkdijk 4


uw Waare (T)huis?



Locatie


Gelegen tussen Rosmalen en Nuland, waardoor u de 

charme ervaart van het platteland maar alle gewenste 

voorzieningen binnen handberiek hebt. Zo zijn scholen 

en winkels op korte afstand gelegen. Door de gunstige 

ligging t.o.v. de A59 zijn steden als 's-Hertogenbosch en 

Oss ook eenvoudig bereikbaar.

Nuland
Kerkdijk 4



OMSCHRIJVING

Algemeen:
 sfeervolle schouw met gashaard;


De oorspronkelijke boerderij is in 1955 gebouwd, door de - de wanden en plafonds zijn voorzien van een stucwerk 

jaren heen is de woning goed onderhouden en aangepast afwerking;


aan de eisen van deze tijd. Het dak (gedeeltelijk) en de - er een studeer-/speelkamer aanwezig is;


spouw zijn nageïsoleerd en de woning is grotendeels - de woonkeuken aan de achterzijde van de woning is 

voorzien van dubbele beglazing. 
 gelegen en beschikt over een tegelvloer;



 - de hoekopgestelde keukeninrichting is voorzien van 


Wist u dat....
 een ingebouwde gaskookplaat, afzuigkap, combi-

- het een riant perceel betreft van maar liefst 2.555 m2;
 magnetron, koelkast en vaatwasmachine;


- er een ruime eikenhouten/stenen schuur (ca. 39 m2) - openslaande deuren toegang tot de achtertuin bieden;


met bergzolder en overkapping aanwezig is welke als - vanuit de keuken de kelder van 9m2 bereikbaar is;


garage en hobby -/werkruimte te gebruiken is; 
 - u via een (tocht)portaal toegang heeft tot de CV kast en 

- de entree -/ hal toegang biedt aan de meterkast, de de tuin;


trapopgang naar de eerste verdieping, een studeerkamer - grenzend aan de keuken zich een praktische bijkeuken/

en de woonkamer;
 berging met aansluitpunt wasapparatuur bevindt;


- de royale woonkamer over veel lichtinval beschikt en is - via de bijkeuken de toiletruimte en badkamer op de 

voorzien van een (olijf essen) houten vloer en een begane grond bereikbaar zijn;




“Riant perceel met 

vrij uitzicht!”

- deze badkamer is voorzien van een wastafel en douche;


- de overloop op de verdieping toegang biedt tot de 

tweede badkamer en 3 volwaardige slaapkamers, 

voorzien van houten vloer;


- de royale ouderslaapkamer de nok in het zicht heeft en 

is voorzien van een vaste kastenwand en Velux 

dakramen voor lichtinval;


- de geheel betegelde badkamer op de verdieping is 

ingericht met een ligbad, toilet en een wastafel; 


- een dakraam voor lichtinval en ventilatie zorgt in de 

badkamer; 


- u via een vlizotrap de bergvliering op de tweede 

verdieping bereikt; 


- rondom de woning een zeer fraaie onder architectuur 

aangelegde tuin ligt met diverse terrassen, een 

vijverpartij, een prieel, een boomgaard en een moestuin; 


- u in de tuin geniet van optimale privacy en volop zon; 


- in de moestuin nog een zeer degelijke plantenkas (met 

gasaansluiting) gerealiseerd is; 


- achter de woning een bloemenweide ligt met eigen 

ontsluiting vanaf de Kerkdijk; 


- deze weide ook uitstekend geschikt is voor het 

hobbymatig houden van dieren; 


- u onder de luxe overkapping (eikenhout met pen en gat 

verbindingen) ook bij minder weer heerlijk buiten kunt 

toeven; 


- u op eigen terrein (meerdere auto's) kunt parkeren; 


- de woning grotendeels is voorzien van dubbele 

beglazing, dakisolatie (gedeeltelijk) en muurisolatie; 


- de woning een energielabel D heeft; 


- de CV ketel (Nefit) van 2013 is; 


- de aanvaarding in overleg plaatsvindt.













“ Twee badkamers”









PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

(Gas)kachels X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - overgordijnen X

 - rolgordijnen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - houten vloer(delen) X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 - Droger X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
 - afzuigkap X

 - oven X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 - Vriezer (in kelder) X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - wastafel X

 - toilet X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/

energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

(Broei)kas X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - Prieel, ijzeren tuinset, tuintafel met 8 hoge 

stoelen, tuinset in prieel, klapstoeltjes en tafels 

in boomgaarden,

X

 - Bord rijwielpad, diverse brocante X

 



AANTEKENINGEN

Kerkdijk 4

Nuland



HET TEAM

Wij staan altijd voor je klaar!
Woning kopen


Woning ruilen


Woning verkopen

Taxaties


Financieel advies

Gratis waardebepaling


Gratis zoekservice

Willem Janssen


Makelaar & Taxateur Wonen

Martijn Vosmar


 Makelaar & Taxateur Wonen

Jasper van den Broek


 Makelaar & Taxateur Wonen

Marieke van den Akker


 Kandidaat-Makelaar

Mitchell Zenhorst


 Vastgoedadviseur

Hanneke van der Plas


 Kandidaat Makelaar /  


Medewerker Backoffice

Aya Hustings


 Nieuwbouwconsulente

Nicole van Grunsven


 Commercieel medewerkster Frontoffice




Lonneke Snellen


 Marketing en Communicatie specialist



WAT IS MIJN HUIS WAARD?
Kom er achter met onze vrijblijvende waardebepaling! 

Vraag nu een gratis waardebepaling aan!
Stuur deze kaart ingevuld retour en wij nemen zo snel mogelijk contact met je  op voor een afspraak. 

Een afspraak plannen kan ook via  info@hetwaarehuis.nl of telefonisch via 073-5236465.

Naam:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

06 1771 1113


www.hetwaarehuis.nl


hetwaarehuis


hetwaarehuismakelaars

Het Waare Huis


Burg. Nieuwenhuijzenstraat 2


5241 TC Rosmalen

Gratis
waardebepaling


