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Aangenaam lichte tussenwoning met een 
grote achtertuin op het zonnige westen! 
Volledig voorzien van kunstof kozijnen met 
dubbele beglazing. 

€ 198.000,- K.K.
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Zoek jij al even naar de starterswoning waar je hart sneller van gaat kloppen? Goed nieuws! Dit leuke huis aan 
de Pater Ruttenstraat in Tilburg staat te koop én beschikt over alle elementen om onbezorgd te kunnen wonen. 
De woning uit 1954 ligt op een perfecte locatie, beschikt over drie slaapkamers en heeft een tuin waar je u tegen 
zegt. Kom jij snel kijken?




Omgeving

De woning is ideaal gelegen in de wijk het Goirke, in de nabijheid van verschillende parken. Voor de dagelijkse 
boodschappen hoef je maar 200 meter naar het Bart van Peltplein te lopen, waar een Jumbo en een DA drogist 
met PostNL punt zit. 




Het populaire Textielmuseum ligt op een steenworp afstand, evenals museum de Pont, en daarnaast ben je in 5 
minuten fietsen in het bruisende stadscentrum van Tilburg. Kortom: niet middenin de drukte, maar wel heerlijk 
centraal. 

Hoewel in Tilburg alles zit wat je nodig hebt, bevind je je via de ringbanen binnen afzienbare tijd op de 
(snel)wegen richting Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Breda en de omliggende Brabantse dorpen. Ook sta je 
binnen 5 minuutjes op het Centraal Station.




Algemeen

De gehele woning is voorzien van kunststof kozijnen met HR++ glas. Daarnaast is het dak geïsoleerd, en zijn 
zowel de badkamer als de meterkast vernieuwd in 2014. Het huis wordt verwarmd middels gaskachels in plaats 
van een centrale verwarming. Het warme water komt via een geiser.




Indeling

Begane grond

Je komt de woning binnen in de mooie entree, waar de moderne plavuizenvloer en de grijs gelakte trap een 
uitstekend team vormen. Direct aan je linkerhand vind je de nette, betegelde toiletruimte. Vanuit de hal kan je 
de trap op naar de eerste verdieping, of de deur aan de rechterkant door naar de woonkamer. Daarnaast zit er 
een handige kast achterin de ruimte, en er is meer dan genoeg plek voor een garderobe. 




De aangenaam lichte woonkamer kan verdeeld worden in twee delen: een zitgedeelte aan de voorzijde en een 
aan de keuken grenzend eetgedeelte aan de achterzijde. De twee delen lopen in elkaar over via een sfeervolle 
schouw. De gehele ruimte is afgewerkt met sfeervolle details en wit-grijze kleuren, en onder je voeten ligt er net 
laminaat. In het eetgedeelte zorgen de openslaande tuindeuren voor een direct contact met de achtertuin, en je 
vindt er speelse schuifdeuren die je naar de keuken leiden. De keuken zit dus in een (semi-)gescheiden kamer. 




Separate keuken met opstelling nette doch eenvoudige keukeninrichting. Alle basis benodigdheden zijn 
aanwezig, evenals aansluitingen voor wasapparatuur, en de aantrekkelijke ruimte in combinatie met de tweede 
deur naar de tuin maken de keuken absoluut de moeite waard. 

 

Eerste verdieping

Via de trap in de hal kom je op de overloop van de eerste verdieping, waar er toegang is tot twee slaapkamers, 
de badkamer en een extra kamer met aansluitend balkon. 




Aan de achterzijde van de woning bevindt zich de huidige master bedroom. Deze ruimte is aangenaam licht, en 
door de oppervlakte en de neutrale afwerkingen kan je er alle kanten mee op. Aan de voorzijde vind je de 
tweede, net iets kleinere slaapkamer. Deze kamer heeft met haar ruimte en dubbele raampartij alles om er 
(bijvoorbeeld) een geweldige kinderkamer van te maken. 
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Naast de twee fijne slaapkamers is er via de overloop nog een derde kamer te bereiken. Of je hier nu een 
babykamer van maakt, of het omtovert tot kantoortje, bergruimte of inloopkast: deze ruimte is met haar balkon 
op het westen een extra cadeautje op de eerste verdieping. 




Als je van een moderne stijl houdt, dan zal de badkamer aan de linker voorzijde van het huis je absoluut niet 
tegenvallen. De badkamer is afgewerkt met strakke tegels en beschikt over een net toilet, een wastafel met 
spiegel en lades, een inloop-regendouche met glazen wand en een groot raam voor natuurlijke ventilatie. 

Op de gehele eerste verdieping ligt, met uitzondering van de badkamer, hetzelfde nette laminaat als op de 
begane grond.




Tweede verdieping

Vanuit de overloop op de eerste verdieping is met de trap de tweede verdieping te bereiken. Deze verdieping 
vraagt om een stukje voorstellingsvermogen, maar heeft zeker veel potentie. Na wat kluswerk en een beetje 
sleutelen hier en daar is de zolder een ontzettend fijne ruimte die geschikt is voor verschillende functies en 
doeleinden. Let maar op!




Tuin

Net wanneer je denkt dat je alles gezien hebt, stap je via één van de twee tuindeuren naar buiten. Je komt 
terecht in de verrassend diepe tuin op het westen van maar liefst 17(!) meter lang, waar tevens een overkapping 
en vrijstaande ruime berging te vinden zijn. Iets met oneindige mogelijkheden hebben. Zie jij jezelf hier al in het 
zonnetje vertoeven?




Je hebt bij deze woning, door de goede basis en de ruimte, heel veel mogelijkheden om het binnen no time jouw 
thuis te maken.









Unieke punten

Leuke starterswoning uit 1954;

Riante tuin op het westen;

Drie slaapkamers;

Extra balkon op het westen;

Badkamer vernieuwd in 2014;

Geheel voorzien van kunstof kozijnen met HR++ glas;

Alle ruimte en mogelijkheden om het naar wens te maken;

Alle nodige voorzieningen om de hoek.
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KENMERKEN

Overdracht 
Vraagprijs €198.000,-
Aanvaarding In overleg
Eigendomsrechten Volle eigendom

Bouw 
Type object Tussenwoning
Bouwjaar 1954
Type dak Zadeldak, pannen
Isolatievormen Dakisolatie, geheel dubbel glas

Oppervlakte en inhoud 
Perceeloppervlakte 137 m²
Woonoppervlakte Ca. 70 m²
Overige inpandige ruimte Ca. 10 m²
Gebouwgebonden buitenruimte Ca. 8 m²
Externe bergruimte Ca. 5 m²
Inhoud Ca. 282 m³

Indeling 
Aantal woonlagen 3
Aantal slaapkamers 3
Aantal kamers 4

Locatie 
Ligging Vlakbij scholen, uitvalswegen, dagelijkse 

voorzieningen
Type hoofdtuin Achtertuin
Oriëntering Westen
Grootte Ca, 94 m²
Heeft een achterom Ja

Verwarming Gaskachels
Warm water Geiser
Energielabel G
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                                  De 10 meest gestelde vragen bij het kopen van een huis.






1. Wanneer ben ik in onderhandeling?




U bent pas in onderhandeling als de verkopende partij reageert op uw bod door een tegenbod te doen. U bent

echter nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal

bespreken.




2. Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt?




Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk nog niet tot een verkoop te leiden. Bovendien kan het zijn dat

de verkoper graag wil weten of er meer belangstelling is. Overigens mag ook met meer dan één gegadigde

tegelijk worden onderhandeld. Een makelaar moet dit wel duidelijk melden. Vaak zal de verkopende makelaar

aan belangstellenden vertellen dat een pand, zoals dat heet, ‘onder bod’ is. Als belangstellende mag u dan wel

een bod uitbrengen, maar de makelaar mag dan pas met u in onderhandeling treden als de onderhandeling

met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De makelaar doet geen mededelingen over de hoogte van

biedingen. Dit zou namelijk overbieden kunnen uitlokken.




3. Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?




Nee. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs moet worden gezien als een uitnodiging tot het doen van

een bod. Ook als u de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus nog beslissen of hij uw bod aanvaardt of niet, of dat

hij zijn makelaar een tegenbod laat doen.




4. Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen?




Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen. Daarnaast kunt u als potentiële koper

echter ook besluiten om tijdens de onderhandelingen uw bod weer te verlagen. Zodra de verkopende partij een

tegenbod doet, vervalt namelijk uw eerder gedane bod.




5. Hoe komt de koop tot stand?




Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken (zoals de prijs, de opleveringsdatum en de

ontbindende voorwaarden), legt de verkopende makelaar de afspraken schriftelijk vast in een koopakte.

Ontbindende voorwaarden zijn hierin een belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet automatisch een

ontbindende voorwaarde. Wilt u bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor de financiering, dan moet u dit

melden bij het uitbrengen van uw bod. Het is dan ook belangrijk dat de partijen het eens zijn over aanvullende

afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopakte wordt opgemaakt.




Zodra beide partijen de koopakte hebben ondertekend en de koper een afschrift van deze akte heeft

ontvangen, treedt voor u als particuliere koper de wettelijke bedenktijd van drie dagen in werking. Binnen deze

tijd kunt u als koper alsnog afzien van de aankoop. Doet u dit niet, zijn de financiën rond en vormen ook

eventuele andere ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum

de overdracht plaatsvinden bij de notaris.
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6. Mag een makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen?




Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk te

bepalen is wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar – in overleg met de verkoper –

besluiten de lopende onderhandelingen af te breken en de biedprocedure te wijzigen om vervolgens te kiezen

voor bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure. Hierbij hebben alle bieders een gelijke kans om het hoogste bod

uit te brengen. Alvorens het systeem te wijzigen, dient de makelaar uiteraard eerst de eventueel gedane

toezeggingen na te komen. 




7. Mag een makelaar een belachelijk hoge prijs vragen voor een woning?




De verkoper bepaalt in overleg met zijn makelaar waarvoor hij zijn woning verkoopt. De koper kan

onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist.




8. Wat is een optie?




Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst

met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarden van de koop, maar de

koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie nog

wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande woning niet. Het begrip ‘optie’ wordt daarbij vaak ten

onrechte gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopend makelaar kan

doen aan een belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo’n toezegging kan bijvoorbeeld

inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De

makelaar zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De

belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de

gebruiksmogelijkheden van de woning. Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en de verkopend makelaar

beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.




9. Moet een makelaar als eerste met mij in onderhandeling gaan als ik de eerste ben die belt voor een

bezichtiging of als ik als eerste een bod uitbreng?




Nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. Hij heeft wel de plicht u

daarover te informeren. Hebt u serieus belangstelling, vraag de makelaar dan wat uw positie is. Dat kan

teleurstelling voorkomen.




10. Zit de makelaarscourtage in de ‘kosten koper’?




Nee. Onder ‘kosten koper’ vallen de kosten die de overheid koppelt aan de overdracht van een woning. Dat zijn

de overdrachtsbelasting (2%), de notariskosten voor het opmaken van de leveringsakte en de kosten voor het

inschrijven daarvan in de registers. Daarnaast dient de koper rekening te houden met de (notaris)kosten voor

de opmaak en inschrijving van de hypotheekakte. Heeft de verkopende partij een aankoop makelaar

ingeschakeld om de woning te verkopen, dan komen de kosten hiervan voor zijn rekening. De verkopende

makelaar is immers belangenbehartiger van de verkoper en niet van u als koper.




Disclaimer




Deze brochure is met zorg samengesteld. Informatie die is opgenomen in de brochure is afkomstig van de

verkoper, wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor onjuiste of onvolledige informatie. Genoemde

maten en jaartallen zijn slechts indicatief. Deze brochure geeft uiteraard niet alle informatie weer, derhalve kunt

u hieraan geen rechten ontlenen. 
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Burgemeester Brokxlaan 12
5046 AC Tilburg

013-5909612
info@bartuwmakelaar.nl
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Neem contact met ons op voor meer informatie


