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Beatr ixst raat 
Heeswi jk-Dinther

In de Beatrixstraat is het heerlijk rustig wonen. Een prettige locatie met alle dagelijkse voorzieningen op steenworp afstand. 

Dankzij de centrale ligging van deze twee-onder-een-kapwoning bevinden winkels, de basisschool, het marktplein, verschillende 

sportverenigingen en een speeltuintje zich ‘om de hoek’. Dat geldt ook voor de aansluiting op de N279, die toegang geeft tot de 

A2 en de A50. Met een perceel van 316m2 geniet je hier bovendien van een royale achtertuin, met veel zorg en aandacht van de 

bewoner tot stand gekomen en onderhouden. De woning is in 1968 gebouwd en heeft een woonoppervlak van 109m2. 

Deze woning heeft alles in zich om er een fijn thuis van te maken. 

Gebruiksoppervlakte wonen  109 m2

Overige inpandige ruiimte                   5 m2

Gebouwgebonden buitenruimte                       27 m2

Externe bergruimte -- m2

Bruto inhoud   427 m3

Perceeloppervlakte 316 m2

Bouwjaar      1968

Energielabel  D

Kenmerken

Vraagpr i js
€ 369.000,--

k .k .
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Welkom op huisnummer 16 van de 

Beatrixstraat

 in Heeswijk-Dinther. 

De woning ligt in de oranjewijk; 

een leuke tweekapper op een royaal perceel. 

Maak jij hier jouw woonwensen waar?

Welkom

In de hal bevindt zich de meterkast, het toilet met 

fonteintje en een praktische trapkast  

met veel opbergruimte. 

De voordeur is onlangs nog vernieuwd. 

De hal geeft toegang tot de keuken en de kamer. 

De deur naar de kamer is momenteel niet in gebruik 

waardoor er meer leefruimte in de woonkamer 

ontstaat. Beide deuren in de hal zijn uitgevoerd met 

glas. Hierdoor valt  er veel daglicht binnen. Dit wordt 

nog versterkt door de lichtkoepel in de keuken.



INDELING WONING 

Begane grond

Je komt de woning binnen door de onlangs vernieuwde 

voordeur. In de hal bevindt zich de trap naar de eerste 

verdieping, de meterkast, het toilet met fonteintje en een 

praktische trapkast. Op de vloer ligt een tegelvloer en 

de wanden zijn voorzien van sierpleister. In de hal hangt 

een designradiator. Via de hal kun je naar de woonkamer 

en naar de keuken. De halfopen keuken is een gezellige 

ruimte met veel bergruimte. Je hebt hier de beschikking 

over de volgende apparatuur:

-   5 pits gasfornuis met oven

-   koelkast

-   afzuigkap

-   warmwaterboiler met ontkalker 

    kokendwaterkraan

-   vaatwasser (opgesteld in de bijkeuken)

In de keuken beschik je over bijzonder veel kastruimte 

dankzij de plafondhoge kastenwand die is uitgevoerd in 

houtstructuur gecombineerd met matglas.

De wanden zijn betegeld en op de vloer ligt een 

beigekleurige tegel die tot in de woonkamer is 

doorgelegd. Vanuit de keuken kun je enerzijds naar de 

woonkamer en anderzijds heb je vanuit hier toegang tot 

de bijkeuken.

Door de grote raampartijen en de lichtkoepel is de 

woonkamer een fijne plek met veel natuurlijke lichtinval. 

De wanden zijn deels strak gestuukt, deels zijn de 

stenen muren wit geschilderd. De plafonds zijn aan de 

voorzijde van de woning voorzien van strak stukwerk en 

aan de achterzijde van de woning is een balkenplafond 

aangebracht. Het centrale middelpunt in de woonkamer 

vormt de houtkachel, die elk weekend wordt gestookt en 

veel sfeer biedt. De woonkamer is ingericht met meerdere 

zitjes en een eethoek. 

Aan de achterzijde van de woning bevindt zich de 

bijkeuken. Hier staat het witgoed en de vaatwasser 

opgesteld. De stenen wanden zijn witgeschilderd en 

op de vloer licht een donkere tegel. De bijkeuken staat 

in open verbinding met de hobby/bergruimte. Deze 

ruimte kan prima bij de woning worden getrokken. Door 

deze in te richten als kantoor of speelkamer creëer je 

meer woonruimte. Deze ruimte is voorzien van een 

laminaatvloer. 

Eerste verdieping

Op de eerste verdieping bevinden zich aan de overloop 

drie slaapkamers, de badkamer en een inbouwkast. Op de 

overloop en op de trap ligt tapijt. In de slaapkamers ligt 

lichtgekleurd zeil met houtstructuur. De wanden en 

Over de Beatrixstraat  

Sfeervolle houtkachel

Overal dichtbij

Heeswijk-Dinther is onderdeel van de gemeente Bernheze. 

Vroeger waren Heeswijk en Dinther twee zelfstandige kernen die in 1969 zijn samengevoegd.

Met een kleine 9000 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.  
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plafonds zijn met verschillende soorten sierpleister voorzien 

of witgeschilderd. De plafonds zijn afgewerkt met houtdelen. 

De badkamer is vernieuwd in 2008. Hier vind je een toilet, 

wastafel en een inloopdouche. De badkamer wordt verwarmd 

door een designradiator.  

Tweede verdieping

Een vlizotrap brengt je naar de tweede verdieping, deze doet 

dienst als bergzolder. Hier hangt de cv-combiketel (Valliant 

HR combi-ketel, 2006). 

Tuin en carport

Voor de woning ligt een royale tuin, aansluitend een oprit met 

carport. Via de carport loop je door de poort de achtertuin in. 

Het eerste gedeelte is in feite een verlenging van de carport. 

Hier is plaats voor de containers, het haardhout en kun je je 

fiets plaatsen of je creëert hier een gezellig zitje. Vervolgens 

kom je in de mooie ruime tuin, die, zoals de bewoonster zegt, 

zich in de zomer tot een prachtige bloemenzee ontpopt. In de 

tuin geniet je van enkele gezellige zithoekjes. De vijver maakt 

het geheel compleet. De tuin is gericht op het noordoosten.

Bereikbaarheid

Heeswijk-Dinther ligt op 5 autominuten van de A50 richting 

Eindhoven/Nijmegen en op 10 minuten van de A2 richting 

Tilburg/Utrecht. Kleinere winkelcentra “om de hoek” zijn 

Veghel en Schijndel en ook Uden en Oss zijn via de N279/

A50 in 10-20 minuten te bereiken. Daarnaast is er een prima 

busverbinding naar Veghel en ‘s-Hertogenbosch. 

Scholen en sport

Heeswijk-Dinther telt 3 basisscholen en een middelbare 

school; Gymnasium Bernrode. Op sportief vlak zijn zo’n 10 

verenigingen actief. Bovendien is er een zwemschool in het 

dorp gevestigd.

Beeatrixstraat 16

Kenmerken van deze woning:
       leuke twee-onder-een-kapwoning op gunstige locatie

       op loopafstand van alle voorzieningen

       royaal perceel van 316m2

       gebruiksoppervlakte wonen: 109m2

       aangebouwde berging geschikt voor meerdere doeleinden

       carport 

       spouwmuurisolatie en grotendeels voorzien van HR glas en rolluiken

Energielabel
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De kastenwand in de keuken biedt  

veel opbergruimte. 

Vanuit de keuken loop je 

naar de bijkeuken waar het witgoed  

en de vaatwasser staan opgesteld.  

De bijkeuken staat in open verbinding met 

de hobby/bergruimte.



In de woonkamer is de houtkachel een    sfeervolle eyecatcher



De keuken heeft een open karakter maar is door de opstelling 

toch van de woonkamer afgescheiden. 

Woonkamer en keuken

B i n n e n k i j k e n
Beatr ixst raat  16
Heeswi jk-Dinther

Benieuwd naar deze leuke woning?
Kom de sfeer proeven en laat je inspireren! 

Bel om een afspraak voor een bezichtiging te maken naar: 

HDL makelaars  

0413-296025 

of mail naar HDL makelaars 

via Funda of via info@hdlmakelaars.nl.
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van de Beatrixstraat 16 in de zomer

Iimpressie

Op de eerste verdieping bevinden zich drie slaapkamers, 

een inbouwkast en de badkamer. Via de vlizotrap op de overloop kun je 

naar de bergzolder. De badkamer is voorzien van een wastafel, zwevend 

toilet, inloopdouche en een designradiator.



De tuin ligt op het noordwesten, je geniet hier zowel van de schaduw als van de 

zon; door de diepte van de tuin (circa 18 meter) is er altijd wel een zonnig plekje 

te vinden. In de zomer verandert de tuin in een prachtige bloemenzee.Een fijne plek is de royale tuin
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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. Wij zijn bereikbaar op 0413-296025 of mobiel via: 
Frans Langenhuijsen: 06-20446473
Henny Wijgergangs: 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.

 

Kadastrale kaart
Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 6 januari 2022
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
C
3544

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
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Kasteel Heeswijl 
aan rivier 
de AA

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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