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Wil lebrodstraat 
Heeswi jk-Dinther
 “Op een ideale plek, want zo snel als je het dorp uit bent, zo snel loop je ook naar het centrum voor de dagelijkse boodschappen. 

En toch woon je hier lekker rustig, met fijne buren en het buitengebied op loopafstand. Je woont hier prettig omdat alle ruimtes 

lekker licht zijn en je in de tuin veel privacy hebt” vertelt de bewoonster. HDL 
makelaars

Gebruiksoppervlakte wonen  88 m2

Overige inpandige ruimte 17 m2

Externe bergruimte 10 m2

Bruto inhoud   361 m3

Perceeloppervlakte 133 m2

Bouwjaar   1968

Energielabel  aangevraagd

Kenmerken

Vraagpr i js
€257.000,--

k .k .

Zie jij jezelf hier al wonen?
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“ Dit huis is fijn omdat alle ruimtes lekker licht zijn 
en je in de tuin veel privacy hebt.”



Elke 
ruimte 

is lekker 
LICHT

“
Een ideale woning voor starters

met twee rechterhanden
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De tussenwoning is gebouwd in 1968, heeft een 

woonoppervlak van 105m2 inclusief de overige  

inpandige ruimte, ligt in het midden van in totaal  

acht woningen op een perceel van 133m2.   

De woning heeft een kleine voortuin, geheel  

bestrate achtertuin en vrijstaande stenen berging 

met eigen achterom. Steek wat energie in een aantal 

opknapwerkzaamheden en jouw droomwoning is binnen 

handbereik.

Indeling 

Begane grond

We komen via de voordeur de woning binnen. De hal 

geeft toegang tot alle ruimtes in de woning: het toilet, 

de meterkast, de trap naar boven, de keuken en de 

woonkamer. Lekker licht dankzij de grote ramen aan de 

voor- en achterzijde. Er is voldoende ruimte voor een 

gezellige zithoek en eethoek. Bergruimte is te vinden 

in de vaste kast die ook vanuit de keuken te openen is. 

Vanuit de woonkamer lopen we de lichte keuken in, die 

in 2011 door de bewoonster is geplaatst. De keuken is 

uitgevoerd in hoogglans grijs met RVS grepen en heeft 

een betegelde achterwand. Het dikke composieten 

werkblad geeft de keuken een luxe uitstraling. 

De keuken is voorzien van: 

       4-pits gasfornuis 

       Afzuigkap

       Koelkast met vriesvak

       Vaatwasser (buiten gebruik)

       Oven

Achter het aanrecht bevinden zich ook aansluitingen voor 

de wasmachine. Praktisch is de kelderkast. Zoals vroeger 

gebruikelijk was, ligt de kelder zo’n 30 cm beneden peil 

waardoor het hier altijd heerlijk koel is. Bovendien is 

extra bergruimte altijd welkom. Nog meer ruimte vind je 

in de ingebouwde kast, die tevens als doorgeefluik naar 

de woonkamer dienst kan doen. De begane grond is 

afgewerkt met een laminaatvloer, de wanden zijn gestuukt, 

deels strak, deels granol. Vanuit de keuken lopen we via 

de achterdeur de tuin in.

 

Eerste verdieping

Via de trap gaan we naar de eerste verdieping. Hier 

bevinden zich drie slaapkamers (9m2, 9m2, 12m2). 

Twee slaapkamers aan de voor- en achterzijde van de 

woning hebben een inbouwkast en zijn dankzij de grote 

ramen lekker licht. De wanden zijn glad en op de vloer en 

de trap ligt vloerbedekking. De badkamer is eenvoudig 

uitgevoerd met een wastafelmeubel en een inloopdouche. 

De vloer en de wanden zijn voorzien van een lichte tegel. 

 
Tweede verdieping

Via een vlizotrap kunnen we naar de tweede verdieping, 

die nu als bergzolder dienst doet. Dankzij de twee 

dakramen is er voldoende daglicht. Hier hangt de  

CV ketel (HR Intergas, 2013) en is de wasmachine 

geplaatst. 

Over de Willebrordstraat

Elke ruimte is lekker licht

Overal dichtbij

Midden in het centrum van Heeswijk-Dinther ligt deze leuke tussenwoning. 
“Op een ideale plek, want zo snel als je het dorp uit bent, zo snel loop je ook 
naar het centrum voor de dagelijkse boodschappen. En toch woon je hier lekker rustig, 
met fijne buren en het buitengebied op loopafstand. Je woont hier prettig omdat alle 
ruimtes lekker licht zijn en je in de tuin veel privacy hebt” vertelt de bewoonster. 
Zie jij jezelf  hier al wonen? 
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Het is mogelijk om op de eerste verdieping een vaste trap te 

realiseren zodat je van de tweede verdieping een functionele 

ruimte kunt maken; deze zolder biedt namelijk voldoende plek 

voor een extra slaap- of werkkamer. Het dak is na-geïsoleerd. 

 

Tuin & berging

De geheel omsloten achtertuin ligt op het noordoosten. In 

de zomer is dit een heerlijke plek omdat je hier zowel voor 

een zonnige als schaduwrijke plek kunt kiezen. Je geniet hier 

bovendien van veel privacy. De tuin is bestraat en daarmee 

onderhoudsvriendelijk. Achter op het perceel bevindt zich  

een stenen berging met een aangebouwde overkapping 

waar je je fiets kwijt kunt. Via de overkapping kom je in de 

brandgang. 

Wonen in Heeswijk-Dinther 

Heeswijk-Dinther is een gezellig dorp om te wonen, voor de 

dagelijkse boodschappen zijn alle voorzieningen aanwezig. 

Heeswijk-Dinther 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. 

Traverse  

Vorig jaar is een start gemaakt met de herinrichting van de 

doorgaande weg; van provinciale 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 middel-bare 

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

sportverenigingen actief. Bovendien is er een zwemschool in 

het dorp gevestigd.

A2 en A50 
op korte afstand

Willebrordstraat 49

Tussenwoning in centrum van Heeswijk-Dinther, op loopafstand van  

winkels, speeltuintje, basisschool, sportvelden en openbaar vervoer 

Rustig gelegen

Gebruiksoppervlak wonen 88m2 overige inpandige ruimte 17m2 Perceel 133m2

Ideaal voor de handige klusser

Drie slaapkamers

Mogelijkheid voor extra slaap- of werkkamer op zolder

Geheel omsloten tuin op noordoosten

Met vrijstaande berging & eigen achterom

HDL 
makelaars

   Wil je deze leuke tussenwoning bezichtigen?  
                Bel 0413-296025 voor een afspraak.

In het kort:

Vraagpr i js
€257.000,--
k .k .

W O O N
W E N S E N

 WAARMAKEN
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Vanuit de keuken loop je direct het 
zonnige terras op waar je aan de tuintafel heerlijk geniet  

van een kopje thee of lunch....
In de keuken heb je extra ruimte dankzij de 

inbouw- & kelderkast
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Op de zolder kun je een extra kamer realiseren. 
Dan is een vaste trap handig; deze kun je eventueel maken 

op de plek waar de inbouwkasten van de slaapkamers
zich bevinden.

B i n n e n k i j k e n
Wil lebrordstraat  49 

Heeswi jk-Dinther
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Lekker alles in de buurt

Winkels voor je dagelijkse boodschappen, een speeltuintje in de 
straat, de basisschool vlakbij, het openbaar vervoer op loopafstand 

evenals de sportvelden en het buitengebied.

GENIETEN
doe je in de tuin, waar je veel privacy hebt. 

Met een berging en eigen achterom.



Floorplanner  
Begane grond

Floorplanner
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Floorplanner
1e verdieping

Floorplanner
1e verdieping
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Floorplanner
Zolder & Externe bergruimte

Floorplanner
Zolder & Externe bergruimte
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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 0413-29602 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 ontleen.
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Kasteel Heeswijk
Op nummer 1 staat kasteel 

Heeswijk. Met de fiets ben je er 

vanuit de Willebrordstraat in 

8 minuten, wil je er een mooie 

wandeling door de natuur van 

maken? Dan loop je langs rivier 

de Aa in een half uurtje naar deze 

prachtige plek.

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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HDL makelaars | Sint Servatiusstraat 30a |5473 GB Heeswijk-Dinther

0413-296025 | info@hdlmakelaars.nl | www.hdlmakelaars.nl
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koop | verkoop | huur | verhuur | taxaties

Frans Langenhuijsen   
              Henny Wijgergangs 
   

INFO


