De Stille Wille 144, Oost West en Middelbeers

Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs

€ 395.000 k.k.

Aangeboden sinds

30-05-2022

Conditie

Kosten koper

Waarborgsom

nee

Bankgarantie

ja

Ontbindende voorwaarden financiering

€0

Indeling
Aantal kamers

5 kamers (3 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

1

Kelder

nee

Zolder

nee

Garage

nee

Aantal woonlagen

2

Tuin
Oppervlakte

m2

Breedte

6m

Diepte

11m

Oppervlakte

m2

Breedte

19m

Diepte

16m

Oppervlakte

m2

Breedte

13m

Diepte

10m

Oppervlakte

m2

Breedte

8m

Diepte

4m

Oppervlakte

m2

Breedte

4m

Diepte

11m

Ligging
Ligging

beschutte ligging, buiten bebouwde kom, bosrijke omgeving, aan rustige weg, landelijk

Bouw
Woontype 1

woning

Woontype 2

Bungalow

Woontype 3

Vrijstaand

Bouwjaar

1976

Raamwerk

hout

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

795m2

Totale woonoppervlakte

100m2

Inhoud

350m3

Energie
Verwarming

moederhaard, heteluchtverwarming, elektriciteit, airconditioning

Type warm water

elektrische boiler eigendom, geiser eigendom

Beglazing

dubbel

Type isolatie

dakisolatie, muurisolatie

Impressies 1/4

Impressies 2/4

Impressies 3/4

Impressies 4/4

Omschrijving
Bent u natuurliefhebber en zoekt u rust, ruimte en privacy?
Dan bent u in deze royale Finse houten bungalow aan het juiste adres.
De vrijstaande woning staat op een prachtige locatie op Landgoed De Stille Wille.
Als u ’s morgens wakker wordt zingen de vogels u toe.
Het bos, de vogels en de eekhoorns bezorgen een continue vakantiegevoel.
Het buitenzwembad, de tennisbanen en de jeu de boules baan op het landgoed dragen daaraan bij.
De woning kan zowel permanent als recreatief worden bewoond (dubbelbestemming) en is geschikt voor rolstoelgebruik.
Deze zogenaamde ‘hoge Finse Lodge’ staat op een perceel van 795 m2 met eeuwig durende erfpacht (2022 € 4.094).
De erfpacht is fiscaal aftrekbaar.
Onder de riante overkapping kunt u optimaal genieten van het buitenleven.
De tuin is onder architectuur in ‘bossfeer’ aangelegd met verschillende soorten (bloesem)bomen, rododendrons, vlinderstruiken en
siergrassen.
In de voortuin kunnen drie auto’s worden geparkeerd.
Naast een buitenkraan is er een grondwaterpomp om de tuin te besproeien.
Binnen treft u een sfeervolle woonkamer (36 m2) aan met een Finse speksteen houtkachel (Tulikivi), en tevens een airco voor de
klimaatbeheersing. Het aanwezige systeem van hete lucht verwarming (op gas) is niet meer in gebruik.
Het dakraam van de woonkamer, en de vide met zicht op de open bovenverdieping geven een ruimtelijk gevoel.
De ruime open keuken (9 m2) met plaats voor een eettafel en met zicht op de tuin, is voorzien van een granieten aanrechtblad, een
keramische kookplaat, afzuigkap, vaatwasser, grote koelkast, magnetron, oven, en een Daalderop-kraan voor koud, warm en kokend
water.
Op de begane grond zijn twee slaapkamers. De grote slaapkamer (bijna 17 m2) is ontstaan uit van oorsprong 2 kamers en wordt
gebruikt als master bed room en heeft een royale inbouwkast. De kleine slaapkamer van 6 m2 is nu in gebruik als kantoor/werkruimte
en is ook geschikt als logeerkamer.
In de woonkamer, keuken, en de slaapkamers liggen eikenhouten vloeren.
De ruime en betegelde badkamer (7 m2) is voorzien van een inloopdouche, toilet, een dubbel badkamermeubel met twee natuurstenen
wasbakken, en een elektrische designradiator. De vloer is van natuursteen.
Via een degelijke vlizotrap in de hal is de bovenverdieping te bereiken. In plaats hiervan kan een vaste trapopgang worden
gerealiseerd.
De bovenverdieping is verrassend groot en wordt nu gebruikt als logeerkamer en opbergruimte. Ter vergroting van het woonoppervlak

van de woning kunnen op de bovenverdieping een grote dakkapel en 2 extra slaapkamers worden gerealiseerd.
In de overige inpandige ruimte (6 m2) staan het was- en witgoed en de warmwaterboiler. Het tuinhuis met veranda (15 m2) wordt
gebruikt als opbergruimte. Verder is er nog de aparte overkapping voor de houtopslag.
Het landgoed De Stille Wille is op een uitstekende stand gelegen in een zeer lommerrijke omgeving. In de nabijheid zijn veel
natuurgebieden en de karakteristieke plaatsen Oirschot en Oisterwijk.
Binnen 30 autominuten bent u in Eindhoven, Tilburg en Den Bosch.
Kadastraal: Oost West en Middelbeers K89.
De maandelijkse bijdrage in de exploitatie van het landgoed is 154,-.
Bent u enthousiast over deze hoge Finse Lodge?
Op afspraak bent u dan welkom op deze geweldige locatie.
Algemeen.
Deze informatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld. We kunnen echter niet instaan voor onvolkomenheden. De aangegeven
gebruiksoppervlakten zijn indicatief. Kandidaten kunnen indien zij dat wensen in de gelegenheid worden gesteld om de woning en het
perceel na te meten. Kandidaten worden geacht voor het tekenen van de koopovereenkomst de door de verkopende partij verstrekte
informatie te hebben geverifieerd op punten die zij als koper (extra) van belang achten. De verkoper verlangt een bankgarantie of
waarborgsom van de koper (10 % van de koopsom).

