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Ben je op zoek naar een instapklare woning 
met vrij uitzicht, twee badkamers en een 
heerlijke tuin op het zuiden met 
overkapping? Dan is dit je kans!

€ 312.500,- K.K.
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Kan jij niet kiezen tussen wonen nabij de stad of de natuur? Dat komt goed uit; bij dit leuke huis aan het 
Verzonken Kasteel in Udenhout hoeft dat ook niet! Het instapklare stekkie is met haar toplocatie, vrije uitzicht, 
vier slaapkamers, twee badkamers en heerlijke tuin met overkapping hét ideale thuis voor een nieuw gezin. 
Heeft dit alles je nog niet genoeg overtuigd? Kom in dat geval zeker even langs voor een bezichtiging, dan doet 
de woning zelf de rest. 




Omgeving




Het huis staat in de geliefde en kindvriendelijke wijk “De Mortel” in Udenhout - een dorp waar de tijd niet heeft 
stil gestaan maar waar het gemoedelijke karakter nog altijd heerst. Alle benodigde dagelijkse voorzieningen 
liggen in de directe omgeving. 




Het mooie dorp ligt prachtig en gunstig, waardoor zowel natuur- als stadsmensen hun geluk niet op kunnen. Zo 
is het centraal gelegen tussen de steden Tilburg en 's-Hertogenbosch en tevens om de hoek bij het bekende 
pretpark de Efteling en Safaripark de Beekse Bergen, maar zijn ook natuurgebieden de Loonse en Drunense 
duinen, De Brand, de Kampina en de Oisterwijkse bossen op fietsafstand. Tevens loop je binnen 100 meter de 
bebouwing uit en zo het groen in. Het beste van twee werelden, noemt men dat! 

 

Algemeen




De woning is voorzien van een uitbouw (2004) en erker (2006), de eerste badkamer is vernieuwd in 2011 evenals 
de toiletruimte beneden en de tweede badkamer is geplaatst in 2019. De buitenkant van de woning is in 2019 
ook volledig opnieuw geschilderd.

 

Indeling




Begane grond




De voorkant van de woning, waar de erker een mooie extra touch geeft, ziet er modern en netjes uit. De hal 
waarin je binnenkomt overigens ook. Hier vind je achtereenvolgens de meterkast, ruimte voor een garderobe en 
de deur naar de woonkamer.




Door de ruimte en de vorm van de woonkamer kan het gemakkelijk verdeeld worden in verschillende delen met 
verschillende functies. Zo heb je achterin, grenzend aan de tuin, een living met alle ruimte voor een gezellig 
zitgedeelte. De lage raampartijen en de tuindeur verzorgen hier zowel een direct contact met buiten als 
aangenaam veel lichtinval. De kamer is goed onderhouden en je kan hier alle gewenste meubels kwijt, mede 
doordat de eettafel in de keuken kan staan. De gehele begane grond is voorzien van een sfeervolle Franse 
kalksteen vloer en HR++ glas.




Over de keuken gesproken: die zal je absoluut niet tegenvallen. Het teamwork tussen het speelse houten 
aanrechtblad en de witte kastjes met zwarte handgrepen geeft een moderne look en feel die je niet kan 
ontkennen. Daarnaast is er zoveel ruimte dat je hier de eettafel kan plaatsen, waardoor je tijdens het koken 
niets van de gesprekken van de gasten hoeft te missen. Tevens is de keuken voorzien een 4-pits gaskookplaat, 
vaatwasser, oven, koelkast, rvs afzuigkap en voldoende bergruimte. Heb je toch meer opslagruimte nodig? Geen 
probleem; onder de trap zit een kast die hier uitkomst voor biedt. 




In het halletje van de trap naar boven, die via een deur tussen de living en de keuken te bereiken is, is tevens de 
netjes afgewerkte toiletruimte met hangend closet en fonteintje uit 2011 te vinden.
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Eerste verdieping




Via de trap in de hal kom je op de overloop van de eerste verdieping terecht. Hier is er toegang tot drie 
slaapkamers en de badkamer. Op de gehele verdieping, behalve in de badkamer, ligt een keurige laminaatvloer.




In de twee grootste slaapkamers van de verdieping, aan de linker voor- en achterzijde van het huis, is meer dan 
genoeg ruimte voor een fijne (master) bedroom en een mooie kinderkamer. Beiden zijn goed onderhouden en 
tevens aangenaam licht door de grote raampartijen. De kleinste kamer van de verdieping, aan de rechter 
achterzijde, kan je perfect benutten door er (bijvoorbeeld) een studeerkamer, kantoortje of kastenkamer van te 
maken. Deze kamer beschikt tevens over een airco die de gehele bovenverdieping kan koelen.




De moderne badkamer, aan de rechter voorzijde van de verdieping, beschikt over een inloopdouche, hangend 
toilet, wastafelmeubel met twee kranen en verlichte spiegel en designradiator. Heerlijk hoor, maar wat als je in 
bad wilt? Één woord: geduld.

 

Tweede verdieping




Net wanneer je denkt dat je alles hebt gehad, kom je op de tweede verdieping terecht. Hier vind je namelijk niet 
alleen een ruime overloop met aansluitingen voor wasapparatuur en knieschotten achter bergruimte, maar ook 
de vierde en grootste slaapkamer met dakkapel (HR++, 2004) én een tweede badkamer! De huidige bewoners 
hebben van de zolder een werk- en loungekamer gemaakt, wat zeker een optie is als je geen vier slaapkamers 
nodig hebt. Of heb jij een ander idee? Daarnaast is vanuit hier een bergzolder bereikbaar voor extra opslag. 




Wanneer je na een lange dag behoefte hebt om bij te komen, vind je een cadeautje aan de rechter achterzijde 
van de verdieping. Hier zit namelijk de tweede badkamer uit 2019, die niet alleen voorzien is van de CV-ketel 
Nefit (2011) en een dakraam maar ook van een geweldig ligbad en een wastafelmeubel. Over luxe gesproken!




Tuin




Ook qua tuin kom je bij deze woning helemaal niets te kort. Er ligt nette bestrating, er is meer dan genoeg 
ruimte voor leuke terrasmeubels en achterin is een schuurtje en een stenen berging gesitueerd. Ook vind je hier 
een houten overkapping, die zowel beschutting tegen slecht weer als plek voor een cozy loungehoek biedt. Zie jij 
jezelf hier al heerlijk en sfeervol nazomeren? 




Bijzonderheden

 

- Leuke, instapklare woning met vrij uitzicht;

- Middenin een rustige en kindvriendelijke wijk in Udenhout

- Netjes afgewerkt en goed onderhouden;

- Gescheiden woon- en eetkamer;

- Moderne, ruime keuken;

- Twee badkamers (2011 en 2019);

- Vier slaapkamers;

- Riante zonnige tuin (zuiden) met overkapping, schuur en stenen berging;

- Gunstig gelegen dichtbij uitvalswegen;

- Alle nodige voorzieningen om de hoek.
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KENMERKEN

Overdracht 
Vraagprijs € 312.500,- K.K.
Aanvaarding In overleg
Eigendomsrechten Volle eigendom

Bouw 
Type object Tussenwoning
Bouwjaar 1997
Type dak Zadeldak
Isolatievormen Volledig geïsoleerd , deels HR++ glas

Oppervlakte en inhoud 
Perceeloppervlakte 139 m²
Woonoppervlakte Ca. 120 m²
Overige inpandige ruimte 0
Gebouwgebonden buitenruimte Ca. 6 m²
Externe bergruimte Ca. 14 m²
Inhoud 406 m³

Indeling 
Aantal woonlagen 3
Aantal slaapkamers 4
Aantal kamers 5

Locatie 
Ligging In woonwijk, dichtbij school en openbaar 

vervoer, vrij uitzicht
Type hoofdtuin Achtertuin
Oriëntering Zuiden
Grootte Ca. 51 m²
Heeft een achterom Ja

Verwarming / warm water Cv-ketel Nefit (2011), eigendom



INFORMATIE TE KOOP: Verzonken Kasteel 38

22






                                               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. 



Bart uw makelaar
Burgemeester Brokxlaan 12
5046 AC Tilburg

013-5909612
info@bartuwmakelaar.nl
bartuwmakelaar.nl









Neem contact met ons op voor meer informatie


