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INFO

Bosschenhoofd ligt in de gemeente Halderberge omgeven door prachtige natuur. Dit dorp heeft 

verschillende highlights en musea. Met meerdere horecagelegenheden, het Pagnevaartbos en 

bosbad, is er genoeg te doen! Bosschenhoofd ligt nabij rijksweg A58 en is voorzien van een buslijn. 

Faciliteiten als scholen, kinderopvangcentra en sportverenigingen liggen in de omgeving. In deze 

kindvriendelijke buurt wonen dan ook veel gezinnen. Vanuit de Uilenspiegelstraat loop je zo het bos 

in voor een wandeling, maar de woning ligt ook op loopafstand van het centrum van 

Bosschenhoofd, waar je onder andere je dagelijkse boodschappen kunt halen.



INTRODUCTIE

Deze luxe afgewerkte twee-onder-één kap woning in 

Bosschenhoofd heeft een vrij uitzicht en ligt in een heerlijk 

rustige straat. De huidige bewoners zijn interieurontwerpers, 

wat duidelijk terug te zien is in het prachtige maatwerk, luxe 

materialen en afwerking! Met ingebouwde dressoirs, een walk-

in-closet, horren, airco, inbouwspots, jacuzzi én sauna is het 

hier heerlijk vertoeven!





WOONKAMER

Je bereikt de woning via een prachtig aangelegde voortuin. 

Zodra je binnenloopt valt de luxe en prachtige afwerking 

direct op. Op de begane grond ligt een prachtige pvc-vloer 

met zwarte bies. Je betreedt de woning via de hal, waar zich 

de trap naar de eerste verdieping bevindt. Als je doorloopt, 

kom je uit in de living welke knus is ingedeeld. Ook hier krijg je 

meteen dat wauw-gevoel door de prachtige openhaard, ruime 

keuken, de op maat gemaakte gestoffeerde hoekbank en het 

prachtige uitzicht over de tuin. De grote ramen en deuren in 

de living geven de ruimte daarnaast veel lichtinval.





WOONKAMER/KEUKEN

De keuken is helemaal van deze tijd en heeft witte 

keukenkastjes en een donker granieten werkblad. De keuken 

is voorzien van alle benodigde inbouwapparatuur van Smeg 

en Miele, zoals een afzuigkap, vaatwasser, (combi-)oven, 

inbouw koffiezetapparaat en zes kookpitten. Vanuit de open 

keuken kijk je uit op de gezellige eethoek met hoekbank, wat 

het de ideale plek maakt om lekker te kokkerellen en lang na 

te tafelen! Vanuit de eethoek loop je door naar een hal waar 

je een apart toilet, grote inbouwkast en toegang tot de tuin 

vindt.





BADKAMER

Ook de badkamer straalt luxe uit. Hier vind je een heerlijk 

Villeroy en Boch bad en de doucheruimte met stortdouche is 

ruim en gescheiden van de rest van de badkamer middels een 

glazen wand. Verder bevat deze ruimte een toilet, dubbele 

wastafel, afzuiging, vloerverwarming en design radiator. 

Kortom, een heerlijke ruimte om te ontspannen!





OVERLOOP/SLAAPKAMERS

Op de eerste verdieping vind je drie slaapkamers, een 

inloopkast en de badkamer. Op de vloer in de hal en 

inloopkast ligt comfortabele vloerbedekking en in de 

slaapkamers ligt een parketvloer. Het aflopende dak creëert 

knusheid in de slaapkamers, die qua vierkante meters allen 

groot genoeg zijn voor slaap- en kastruimte.





SLAAPKAMERS

Voor alle ramen hangen zwarte jaloezieën, wat het geheel een 

luxe uitstraling geeft. De inloopkast is praktisch ingebouwd en 

biedt genoeg opslagruimte. Ook de badkamer straalt luxe uit.





BIJZONDERHEDEN

- Eigen oprit met ruimte voor twee auto’s

- Luxe afgewerkt en uitstekende staat van onderhoud

- Jacuzzi en sauna in achtertuin

- Airco

- Drie slaapkamers en aparte inloopkast

- Alle ramen zijn voorzien van dubbelglas

- Kindvriendelijke buurt met voorzieningen nabij





BUITENRUIMTE

De buitenruimte is door een tuinarchitect ontworpen, en dat is 

absoluut te zien! De woning ligt op een hoek en biedt veel 

privacy waardoor je het gevoel krijgt van een vrijstaande 

woning.





BUITENRUIMTE

De voortuin is goed verzorgd en er is een eigen oprit met 

ruimte voor maar liefst twee auto’s. Tevens vind je aan de 

rechterkant een garage.





AVONDFOTO'S

De voordeur bereik je via een strak aangelegd stenen pad. 

Door het vele gebruik van cortenstaal en het groen, hebben 

zowel de voor- als achtertuin een mediterraanse look.





AVONDFOTO'S

De achtertuin is te bereiken via het woongedeelte of de zijkant 

van de woning. En wat is dit een plaatje! De achtertuin is 

voorzien van prachtig aangelegd groen, verschillende 

terrassen, een Finse glazen sauna én een jacuzzi in verhoogd 

houten vlonder. En als dat nog niet genoeg was is de tuin 

voorzien van automatische beregening en verlichting door de 

gehele tuin.





AVONDFOTO'S

De achtertuin is te bereiken via het woongedeelte of de zijkant 

van de woning. En wat is dit een plaatje! De achtertuin is 

voorzien van prachtig aangelegd groen, verschillende 

terrassen, een Finse glazen sauna én een jacuzzi in verhoogd 

houten vlonder. En als dat nog niet genoeg was is de tuin 

voorzien van automatische beregening en verlichting door de 

gehele tuin. De sauna bevindt zich onder een overdekt 

gedeelte, waar ook genoeg ruimte is voor een loungebank. 

Hierdoor is het de gehele dag door heerlijk vertoeven in deze 

tuin!





BEGANE GROND



VERDIEPING



ZOLDER



GARAGE



ALGEMENE 
INFORMATIE
Uilenspiegelstraat 2

Oppervlakten en inhoud

Gebruikersoppervlak wonen 133 m2

Overige inpandige ruimte 4 m2

Inhoud woning 501 m3

Externe bergruimte 26 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 0 m2

Bouwjaar 1950

Indeling woning

Aantal kamers 6

Aantal slaapkamers 3

Kadastrale informatie

Kadastrale gemeente Hoeven

Sectie G

Nummer 2372

Eigendomssituatie Volle eigendom

Groot ca. 410 m2

KENMERKEN

DISCLAIMER

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de in deze brochure getoonde foto's en informatie, verstrekt door de makelaar.

CONTACTGEGEVENS

Adres: De Huizenpraktijk Email: makelaar@dehuizenpraktijk.nl

Eikenlaan 13 Tel. nummer +31165348531

4881 AH  Zundert


