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Monseigneur van Oorschotstraat 
Heeswi jk-Dinther

Aan de Monseigneur van Oorschotstraat in Heeswijk-Dinther ligt dit prachtige, sfeervolle tweekamerappartement. Gelegen in een 

straat, die zich kenmerkt door een aantal prachtige karakteristieke panden zoals het voormalige gemeentehuis en de kerk. 

Het appartement maakt onderdeel uit van een modern, kleinschalig appartementencomplex en is gesitueerd op de begane grond. 

Gebruiksoppervlakte wonen  84 m2

Overige inpandige ruimte 0 m2

Externe bergruimte 6 m2

Bruto inhoud   311 m3

Bouwjaar   2018

Energielabel  aangevraagd

Kenmerken

Vraagpr i js
€295.000,--

k .k .
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Comfortabel wonen 
in het centrum van 
Heeswijk-Dunther
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Dit comfortable appartement beschikt over een 

poort die naar de tuin leidt. Aan de rechterzijkant 

van het complex bevindt zich de toegangsdeur. 

Via de centrale hal loop je links naar nummer 24. 

De hal geeft toegang tot het toilet en een berg-

ruimte waar de warmtepomp/combiketel en het 

witgoed staan opgesteld. Hier is voldoende ruimte 

om bijvoorbeeld een extra koelkast te plaatsen. 

Achter het complex beschik je over een 

bergruimte/fietsenstalling.

Buitenberging
 achter het complex



Een ideale woning voor senioren 
en eenpersoonshuishoudens

Fijne 
lichtinval
dankzij de 
vele ramen
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De woonkamer/keuken heeft een oppervlakte  

van maar liefst 52m2.  Een fijne ruimte met voldoende plaats voor 

een royale zit- en eethoek.



Via de zijkant van het gebouw loop je naar de entree 

van het complex. Het portaal biedt toegang tot de twee 

appartementen op de begane grond. De trap leidt naar 

twee bovengelegen woningen. De deur aan de linkerkant 

brengt je naar nummer 24. 

In de hal bevindt zich aan de linkerzijde het toilet 

met fonteintje en de meterkast. Praktisch is de ruime 

berging aan de rechterzijde waar de witgoedaansluiting, 

de warmtepomp/combiketel en de ventilatie-

unit zijn geïnstalleerd. Met 7m2 heb je hier volop 

opbergmogelijkheden. Via de hal lopen we de woon-

kamer met open keuken binnen. De moderne keuken is 

uitgevoerd in een lichte kleurstelling en voorzien van een 

donker kunststof werkblad. Naast de onderkasten biedt de 

klepkast boven het aanrecht extra kastruimte.  

De keuken is uitgerust met de volgende apparatuur  

(merk Pelgrim):

Combi-oven met magnetron

4 Pits inductie kookplaat

Afzuigkap

Vaatwasser

Koelkast

In de woon/eetkamer (51m2) heb je volop mogelijkheden 

om een riante zit- en eethoek te plaatsen. Je geniet 

hier van een fijne, natuurlijk lichtinval dankzij de grote 

raampartijen aan de voor- en zijkant van de woning. 

Op de vloer ligt een moderne grijze tegel en de 

wanden zijn strak gestuukt. Bijzonder is het feit dat dit 

appartement over een eigen tuin beschikt. Deze fijne plek 

bereik je via de tuindeuren in de woonkamer en is groot 

genoeg om een loungeset en eventueel een tuintafel te 

plaatsen. Je geniet op deze plek volop van je privacy. 

Bovendien is de tuin ook toegankelijk via de poort aan de 

voorzijde van de woning. 

De slaapkamer ligt naast de woonkamer. Met een 

lichte PVC vloer, strak gestuukte wanden en veel 

daglicht is dit een prettige ruimte. Aansluitend aan de 

slaapkamer bevindt zich de moderne badkamer met 

een inloopdouche, toilet, designradiator, wastafelmeubel 

en kast. Met de in zwart metaal gevatte douchewand, 

de grijze tegelvloer en het in hout uitgevoerde 

badkamermeubel is deze badkamer, net als de andere 

ruimtes, helemaal van nu. 

Over de Mgr van Oorschotstraat 

Comfortabel wonen

Overal dichtbij

Het appartement maakt onderdeel uit van een modern, kleinschalig 

appartementencomplex en is gesitueerd op de begane grond. Het complex is recent 

gebouwd (2018). Het appartement verkeert in nieuwstaat, is volledig geïsoleerd en 

heel bijzonder; je hebt hier de beschikking over een eigen tuin. Je bevindt jezelf  in het 

centrum van het dorp, vlakbij de dagelijkse voorzieningen. Het openbaar vervoer is op 

loopafstand en binnen een minuut rijd je de N279 op, die aansluiting geeft tot de A50 en 

de A2. Je woont hier dus heerlijk centraal. Last but nog least; in enkele minuten wandel 

je het buitengebied in. Nieuwsgierig geworden? Deze comfortabele, instapklare woning is 

een bezichtiging waard!
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Het appartement is inclusief een buitenberging. 

Deze bevindt zich achter op het perceel. 

Praktisch voor het stallen van je fiets. Je auto parkeer je veilig 

achter het complex. Hiervoor is in een eigen parkeerplaats 

voorzien. Bovendien kan er voor het complex openbaar 

worden geparkeerd.

Wonen in Heeswijk-Dinther 

Heeswijk-Dinther is onderdeel van de gemeente Bernheze. 

Vroeger waren Heeswijk en Dinther twee zelfstandige kernen 

die in 1969 zijn samengevoegd tot éen dorp. Met ruim 

8000 inwoners heeft het dorp veel te bieden; het telt een 

groot aantal verenigingen en op cultureel vlak geven onder 

andere Kasteel Heeswijk, Abdij van Berne, natuurtheater 

de Kersouwe en de Kilsdonkse molen extra allure. Je geniet 

hier van een groene omgeving. De Heeswijkse bossen, 

zandverstuiving Bedaf en natuurgebied de Maashorst bieden 

prachtige wandel- en fietsroutes. Bovendien loop je vanuit 

de Monseigneur van Oorschotstraat binnen enkele minuten 

het buitengebied in. Voor de dagelijkse boodschappen zijn 

alle voorzieningen aanwezig. Je vindt in Heeswijk-Dinther 

een groot aantal verenigingen en op cultureel vlak geven 

o.a. Kasteel Heeswijk, Abdij van Berne, natuurtheater 

de Kersouwe, de Kilsdonkse molen en de Meijerijsche 

Museumboerderij extra allure. 

Bereikbaarheid  

Via de N279 bereik je in 5 autominuten de A50 richting 

Eindhoven/Nijmegen en in 10 minuten de A2 richting Tilburg/

Utrecht. Kleinere winkelcentra “om de hoek” zijn Veghel 

en Schijndel en ook Uden en Oss zijn via de A50 in 10-20 

minuten te bereiken. Daarnaast is er op loopafstand een 

prima busverbinding naar Veghel en ‘s-Hertogenbosch. 

A2 en A50 
op korte afstand

Monseigneur van Oorschotstraat 24

Ruim, sfeervol tweekamerappartement in kleinschalig appartementencomplex

Centrale ligging; vlakbij dagelijkse voorzieningen, openbaar vervoer en N279

Gesitueerd aan de voorzijde van het complex, op de begane grond

Inhoud: 311m³, woonoppervlakte: 84m², externe bergruimte: 6 m²

Instapklaar

Eigen terras/tuin op het zuiden

Geheel geïsoleerd, kunststof kozijnen, HR ++ glas

Inpandige berging met warmtepomp/combiketel en aansluitingen witgoed 

Berging achter op het terrein

Parkeerplaats op eigen terrein 

Gezonde Vereniging van Eigenaren 

Maandelijkse bijdrage VvE  € 76,--

Energielabel aangevraagd 

Aanvaarding; per direct
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   Wil je dit leuke appartement bezichtigen?  
                Bel 0413-296025 voor een afspraak.

In het kort:

Vraagpr i js
€295.000,--
k .k .

W O O N
W E N S E N

 WAARMAKEN
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Vanuit de woonkamer loop je via de tuindeuren direct 
het terras op. Je woont in een appartement maar in plaats  

van een balkon geniet je hier van een terras/tuin.
Vier grote raampartijen 

staan garant voor een prettige lichtinval.
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Strak gestuukte wanden, een lichte PVC vloer met vloerverwarming en een 

aangrenzende badkamer. 

Dit heerlijke appartement biedt veel wooncomfort.

De slaapkamer is ruim en ook hier valt veel daglicht 

binnen dankzij het grote raam. 

Vanuit de slaapkamer heb je uitzicht op het terras.
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De moderne badkamer grenst aan de slaapkamer.

Deze is uitgerust met een inloopdouche, toilet, wastafel-

meubel, vloerverwarming en designradiator. Op de vloer 

ligt een tijdloze, lichte tegel.



Een groot pluspunt is het terras/tuin die naast het appartment ligt.

Via de dubbele tuindeur in de woonkamer loop je direct het terras op.

Een fijne plek om van de zomerdagen te genieten. Er is een buitenkraantje en 

elektra aanwezig. 

Via de poort loop je naar de voorzijde van het  

appartementgebouw. Het buitengebied ligt op  

slechts enkele minuten loopafstand.  

B i n n e n k i j k e n
Mgr van Oorschotstraat  24 

Heeswi jk-Dinther



Floorplanner  
Begane grond

Floorplanner
Begane grond
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 8 december 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Heeswijk-Dinther
B
3696

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 0000383880

Kadastrale kaart Algemene informatie 
voor de koper Goed om te weten
Onderzoeksplicht door de koper
De verkoper heeft een mededelingsplicht. Daarentegen heeft de koper een eigen verantwoordelijkheid/onder-
zoeksplicht met betrekking tot datgene wat voor de koper belangrijk is bij het  nemen van de aankoopbeslissing. 

Identificatie
In het kader van de WWFT (Wet ter voorkoming van Witwassen en Fraudebestrijding) is identificatie, verificatie 
en clientenonderzoek naar de koper verplicht voordat de koopovereenkomst wordt opgesteld.

Rechtsgeldige koopovereenkomst pas na ondertekening
Een mondeling overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particulaire koper is niet rechtsgeldig. 
De koop is pas rechtsgedig wanneer beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend 
(art. 7:2 Burgerlijk Wetboek). 

Bijkomende kosten en zaken
• 2% overdrachtsbelasting
• Notariskosten voor de transportakte
• Waarborgsom: tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen dient koper binnen bepaalde tijd een 

waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom te storten bij de notaris of via bankgarantie af te geven
• Verrekening van de eigenaarslasten over het lopende jaar
• Financieringskosten: deze zijn afhankelijk van de hoogte van de hypotheek
• De koper maakt de keuze voor de notaris en maakt deze bekend vooraf aan het tekenen vand de koopakte
• Koper, die een natuurlijk persoon is, heeft drie werkdagen bedenktijd om de koopovereenkomt te ontbinden, 

mits de koper een natuurlijk persoon is en niet handelt in uitoefening van een beroep
• De koopaktie zal conform Vastgoedpro-model worden opgemaakt
• Registratie van de koopaktie in het kadaster is mogelijk, de kosten komen voor rekening van de koper

Details
Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt nadat naast de hoofdzaken (prijs/object) 
ook over de details (zoals oplevering, roerende zaken enz.) overeenstemming is bereikt.
 
Uitnodiging
De door HDL makelaars en de verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging 
tot nader overleg/het uitbrengen van een bod.

Bezichtiging
Bezichtiging vindt plaats op afspraak. Je kunt ons bereiken op 0413-296025 of mobiel via: 
Frans: 06-20446473
Henny: 06-15509041
E-mail: info@hdlmakelaars.nl

Deze brochure is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. op basis van de door eigenaar/verkoper en/of andere instanties ver-
strekte informatie. Wij kunnen echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, danwel 
de gevolgen daarvan. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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 Kasteel Heeswijk

Foto Kersouwe tiltmusic.nl

Mooie plekjes in de buurt
 

Abdij van Berne met haar eigen Berne Abdijbier, 

Natuurtheater de Kersouwe, de Kilsdonkse Molen 

en op korte afstand natuurgebied de Maashorst 

en de Bedafse Bergen.

MOOIE 
PLEKJES
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Frans Langenhuijsen   
              Henny Wijgergangs 
   

INFO


