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KENMERKEN

Woonoppervlakte 110m² 
Perceeloppervlakte 100m²
Inhoud 382m³
Bouwjaar 1986
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Heeswijk-Dinther







Wil je een start maken op de woningmarkt of ben je op zoek naar een instapklare, royale tussenwoning? Dan 
moet je echt even verder lezen. Van dit type woning gaan er geen 13 in een dozijn. Integendeel, dit huis is 
verrassend ruim en voorzien van moderne sanitaire voorzieningen, een ruime keuken, 3 slaapkamers, met een 
optie voor een 4e. Kom binnen bij de Abt Neefsstraat nummer 7, gelegen in een kindvriendelijke wijk, lekker 
dichtbij het centrum en met alle dagelijkse voorzieningen op loopafstand. 









Omschrijving
“Het is hier heerlijk wonen. Als je een 
boodschap bent vergeten ben je binnen 
twee minuten bij de supermarkt en de 
extra slaapkamers kwamen voor onze 
hobby's goed van pas. Dit huis heeft ons 
veel liefde gegeven en we hopen dat nu 
iemand anders hier net zo gelukkig is."




Lisa en Koen maken nu een volgende stap 
in hun wooncarrière en verhuizen naar een 
vrijstaande woning binnen het dorp, want 
hoewel ze allebei niet uit Heeswijk-Dinther 
komen hebben ze zich hier gesettled en 
blijven ze graag binnen de grenzen van 
Hadee. 




Indeling

Via de voordeur kom je binnen in de hal 
waar zich het toilet, de meter- & bergkast 
en de trap naar boven bevinden. Het toilet 
is in 2012 gemoderniseerd in moderne 
grijstinten en is voorzien van een 
wandcloset en fonteintje. Vervolgens loop 
je de huiskamer binnen. Links, aan de 
voorzijde van de woning, bevindt zich de 
ruime open keuken die in een hoek is 
opgesteld (2005). Met een spoelbak, 
vierpits gaskookplaat, rvs afzuigkap, 
vaatwasmachine, koelkast en combioven 
zijn alle keukenvoorzieningen aanwezig.

In de keuken ligt een lichte tegelvloer met 
vloerverwarming. Er is een open 
verbinding met de huiskamer waar een 
laminaat vloer ligt. De woonkamer is 
lekker licht door het grote raam aan de 
achterzijde. Naast het raam bevindt zich 
de deur waardoor je de tuin inloopt. Over 
de breedte van de achtergevel zorgt een 
zonnescherm voor beschutting.




Eerste verdieping

Lopen we terug naar de hal, gaan we via 
de trap naar de eerste verdieping.

Origineel tellen we hier 3 slaapkamers 
maar doordat in de ouderslaapkamer 
kamer en suite schuifdeuren met glas-in-
lood-ramen zijn aangebracht is op deze 
manier een ruime walk in closet 
gerealiseerd. 


Hier kan gemakkelijk weer een slaap/
werkkamer worden gemaakt. De kamer 
aan de voorzijde van de woning is circa 
12m2 groot en is nu ingericht als 
werkkamer. De kamers hebben een 
laminaatvloer en de muren zijn gestuukt. 
De badkamer is ruim en in moderne 
grijstinten uitgevoerd, met wandcloset,  
wastafel, designradiator, inloopdouche en 
vloerverwarming. De ramen aan de 
achterzijde hebben horren.




Tweede verdieping

Via een vaste trap komen we op de 
tweede verdieping. Op de overloop staan 
de wasmachine en droger verhoogd 
opgesteld in een gemetselde lekbak. Hier 
ligt een tegelvloer. Verder hangt hier de 
combiketel van Intergas (2012) en heb je 
toegang tot bergruimte achter de 
knieschotten, netjes afgewerkt met 
schuifdeurtjes. Via de overloop kom je in 
een ruime kamer. Een groot dakraam 
geeft veel licht en met een afmeting van 
bijna 14m2 kan deze ruimte prima als 
slaapkamer, werkruimte of chillruimte 
ingericht worden. Er ligt een laminaatvloer 
en de wanden zijn behangen. Achter de 
knieschotten, die ook hier netjes van 
schuifdeurtjes zijn voorzien, is voldoende 
plek om spullen op te bergen. 




De tuin is omsloten en ligt op het oosten. 
Deze is in 2018 betegeld met aan de 
linkerzijde een groenborder. Achter in de 
tuin is over de gehele breedte een stenen 
berging gebouwd met overkapte 
toegangsdeur naar de brandgang.

Links vind je een bergruimte waar o.a. de 
containers uit het zicht geplaatst kunnen 
worden en rechts een ruime 
(fietsen)berging.



















Omschrijving
Wonen in Heeswijk-Dinther 



Heeswijk-Dinther is een gezellig dorp om 
te wonen, voor de dagelijkse 
boodschappen zijn alle voorzieningen 
aanwezig en het dorp heeft veel te bieden; 
je vindt er 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 



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 A50 in 10-20 
minuten te bereiken. Daarnaast is er een 
prima busverbinding naar Veghel en 

‘s-Hertogenbosch. Eind dit jaar wordt 
gestart met de herinrichting van de 
doorgaande weg; van provincial weg naar 
dorpsstraat met meer groen, meer ruimte 
voor fietsers en ontmoediging van het 
doorgaande verkeer. Dan wordt het nóg 
prettiger wonen in Heeswijk-Dinther.




Scholen en sport 



Heeswijk-Dinther telt 3 basisscholen en 
een middelbare school; Gymnasium 
Bernrode. Op sportief vlak zijn zo’n 10 
sportverenigingen actief. Bovendien is er 
een zwemschool in het dorp gevestigd. 

































In het kort: 

*  Royale, goed onderhouden   

   tussenwoning, centraal gelegen in

   woonwijk 

*  Toilet en badkamer zijn gemoderniseerd

   in 2012

*  Ruime berging over gehele breedte van

   het perceel

*  Tuin op het oosten

*  Energielabel C

*  Vlakbij bij alle dagelijkse voorzieningen,

   basisschool en sportpark

*  Parkeerruimte voor de woning



























Kadastrale kaart



Locatie op de kaart



Begane grond



Eerste verdieping





Tweede verdieping
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