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Dorsvlegel De Moer

woont u 

binnenkort 

op nummer





Vraagprijs € 615.000,- k.k.
Type woning vrijstaand

inhoud woning Circa 833 m³
perceel oppervlakte 495 m²

gebruiksoppervlakte Circa 192 m²
Bouwjaar 2011-2020

Garage praktijkruimte 
en schuur 

Verwarming c.v.-ketel



OMSCHRIJVING
Unieke kans! Deze fraai afgewerkte vrijstaande woning 
ligt in een kindvriendelijke nieuwbouwwijk in de 
dorpskern van De Moer en heeft een garage met 
praktijkruimte, sfeervolle woonkamer met gashaard, 
luxe keuken met spoeleiland, bijkeuken, 3 ruime 
slaapkamers en badkamer op de eerste verdieping en 
een ruime achtertuin op het zuiden met overkapping. 




Vanuit De Moer zijn binnen 10 minuten rijden de 
uitvalswegen naar de A27, A58 of A59 richting o.a. 
Tilburg, Waalwijk en Breda te bereiken. Op loopafstand 
tref je volop natuur aan, zoals Huis ter Heide (een deel 
van de Loonse en Drunense Duinen).




DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN OP EEN RIJ: 

• Instapklare woning die sfeer ademt; 

• Fraaie ligging in dorpskern, nabij uitvalswegen en

   wandelgebieden; 

• Hoogwaardige afwerking; 

• Luxe voorzieningen; 

• Wonen en werken aan huis mogelijk dankzij

   praktijkruimte;

• De gehele woning is voorzien vloerverwarming;

• Ruime achtertuin op het zuiden met overkapping; 

• Aanvaarding Q1 2022.




Indeling




Oprit 

Er is zowel een oprit links als rechts naast de woning. 
Beide bieden plaats aan meerdere personenauto's. 
Vanaf beide zijden is zowel de entree van de woning als 
de tuin bereikbaar. Via de oprit links is ook de 
praktijkruimte in de garage bereikbaar. 

 

Hal/entree

Via de oprit betreedt u de hal, waar zich de meterkast 
(11 groepen en aardlekschakelaars), de garderobe, de 
trapopgang naar de eerste verdieping en het moderne 
toilet met fonteintje bevinden. De vide zorgt hier voor 
een ruimtelijk effect. Vanuit de hal is er toegang tot het 
naastgelegen kantoor en statige openslaande deuren 
bieden toegang tot de keuken. 




De gehele begane grond is afgewerkt met een 
gevlinderde betonvloer. 























Keuken

De luxe keuken is voorzien van massief eiken 
keukenkastjes met een donker aanrechtblad en bestaat 
uit een hoekopstelling en een spoeleiland. De keuken is 
voorzien van diverse inbouwapparatuur, te weten een 
koelkast, vriezer, 5-pitsgasfornuis van Boretti, 
afzuigkap, vaatwasser, combi-magnetron, Quooker en 
een stoomoven. Openslaande deuren bieden toegang 
tot de zonnige achtertuin en vanuit de keuken is ook de 
bijkeuken bereikbaar. 




Woonkamer 

De sfeervolle woonkamer is gesitueerd aan de 
rechterzijde van de woning. De woonkamer is voorzien 
van een gashaard en staat in open verbinding met de 
keuken. 




Kantoor

Vanuit de hal is er een royale kantoorruimte bereikbaar. 




Bijkeuken 

De bijkeuken is voorzien van een aanrechtblad met 
spoelbak en hier bevinden zich de aansluitingen voor 
de wasmachine en droger. Vanuit de bijkeuken is ook 
de achtertuin bereikbaar. 



OMSCHRIJVING
Eerste verdieping

De ruime overloop geeft toegang tot 3 slaapkamers, 
een separaat toilet met fonteintje en een luxe 
badkamer. De royale ''master bedroom'' met dakkapel 
is voorzien van een wand waarin een kledingkast is 
gecreëerd. De moderne badkamer is voorzien van een 
dubbele inloopdouche, ligbad en een dubbel 
wastafelmeubel. De vloer is geheel betegeld. Aan de 
linkerzijde van de woning bevinden zich de andere 2 
slaapkamers. De slaapkamer aan de voorzijde is ook 
voorzien van een dakkapel. De overloop en de 
slaapkamers zijn afgewerkt met een eiken vloer met 
combiplanken.




Tweede verdieping 

Via een vlizo trap is de bergzolder bereikbaar. Hier 
bevindt zich de CV-ketel (CW6, 2016). 




Garage

De garage is opgesplitst in een schuur aan de 
achterzijde en een praktijkruimte aan de voorzijde. Via 
de hal is ook een separaat toilet bereikbaar. Deze 
multifunctionele ruimte is ideaal om wonen en werken 
te combineren! 



































































Tuin

Vanaf de oprit is via een dubbele poort de achtertuin 
bereikbaar. Ook betreedt u de schuur in de garage via 
de tuin. De zonnige achtertuin is gesitueerd op het 
zuiden en voorzien van sierbestrating, een groot 
grasveld en beplanting. Onder de sfeervolle 
eikenhouten overkapping is een buitenkeuken 
gecreëerd. 




Enthousiast geworden? Maak een afspraak met ons 
kantoor. Eén van onze makelaars laat u de woning 
graag zien!




Meer dan gemiddelde belangstelling:

Soms zijn er zo veel belangstellenden voor een woning, 
dat het moeilijk te bepalen is wie de meest geschikte 
koper is. Op dat moment kan de verkoper – in overleg 
met de makelaar – besluiten de (verkoop)procedure 
tussentijds te wijzigen.





































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Lijst van zaken
Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Houtkachel X

(Gas)kachels X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - jaloezieën X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - houten vloer(delen) X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 - koffiezetapparaat X

 - Stoomoven X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren



Lijst van zaken
Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Pizza oven/BBQ overkapping X

Bar inclusief koelkasten etc. X



Locatie op de kaart



over ons

Het kantoor van Van den Bosch makelaars is gevestigd ideaalplaatje. We richten ons bij aan- en verkoop van 
in Dongen én Tilburg (De Reeshof). In 1992 opende Van woningen met name op Dongen, de Reeshof (Tilburg) 
den Bosch makelaars zijn deuren in Dongen en richtte en omgeving. Om de kans op een geslaagde transactie 
zich in de eerste jaren met name op de woningmarkt. 
 zo groot mogelijk te maken, staan wij op elk moment 
In 2006 zijn we naast de woningmarkt ook de bedrijfs- voor u klaar. Met diverse diensten. We kunnen een 
onroerend goed markt gaan bedienen. In september vrijblijvende waardebepaling van uw huis verrichten. 
2018 hebben we ons kantoor in De Reeshof geopend.
 Maar ook een officiële taxatie behoort tot de 
 
 mogelijkheden. Zo gewenst, kijken we hoe courant een 
Vastgoed-engineers Henk Goos en Koen Dirkse zijn de huis is, of er eventuele juridische haken of ogen aan 
drijfveren achter Van den Bosch makelaars. Henk Goos kleven en hoe bijvoorbeeld het bestemmingsplan eruit 
is sinds 1994 werkzaam in de makelaardij bij Van den ziet. Onroerend goed kopen, verkopen, huren of 
Bosch makelaars, Koen Dirkse begon zijn carrière bij verhuren doet u immers niet elke dag, daarom wilt u 
Van den Bosch makelaars in 1996, daarna een periode
 erop vertrouwen dat het goed gebeurt. Bij ons weet u 
van 8 jaar werkzaam in de zakelijke financiële zeker dat alles tot in de puntjes wordt geregeld! Wij 
dienstverlening, vervolgens heeft hij in 2006
 streven ernaar om een voor u zo optimaal mogelijk 
zijn rentree gemaakt bij Van den Bosch resultaat te behalen.

bedrijfsmakelaars. In juni 2014 is Paul Bedaf als  

makelaar het kantoor in Dongen komen versterken. Wij staan midden in de maatschappij en spreken de 
Vanaf september 2018 is hij tevens werkzaam vanuit hele dag mensen om ons heen. We horen wat er speelt 
het kantoor in De Reeshof te Tilburg.
 en willen daaraan ook onze bijdrage leveren. Wij 
 
 steunen dan ook een aantal doelen en verenigingen.

Binnen ons kantoor, dat bestaat uit een jong dynamisch  

team van 6 mensen, zijn de lijnen kort, wat zorgt voor Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met 

een persoonlijk en informeel contact. We onder- ons op.

scheiden ons door een vernieuwende en heldere 

professionele benadering van uw huisvestings- 
Vestiging Dongen

vraagstuk, of het nu gaat om een woning of een Mgr. Poelsstraat 1 a

bedrijfsobject, bestaande bouw of nieuwbouw. In de 5103 BD Dongen

afgelopen jaren hebben wij het vertrouwen gekregen Telefoonnummer 0162-321616

van vele opdrachtgevers, zowel van particulieren als 

professionele partijen, zoals ontwikkelaars, corporaties, 
Vestiging Reeshof Tilburg

notarissen en accountants. Zij doen met regelmaat een Ketelhavenstraat 93

beroep op ons.
 5045 NG Tilburg

 
 Telefoonnummer 013-2036614

Ons kantoor houdt zich bezig met bemiddeling en 

advies bij aan- en verkoop van woningen gebruik- m@kelaar.com

makend van een uitgebreid regionaal netwerk. 
 Whatsapp 06 31 25 25 15

Onze diensten zijn nooit een standaardproduct, samen 
www.vandenboschmakelaars.com
met u als opdrachtgever gaan wij op zoek naar uw 



BIJZONDERHEDEN:

Als basis voor de koopovereenkomst wordt uitgegaan van een model koopovereenkomst voor een bestaande 
eengezinswoning, vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), de Consumentenbond en de 
Vereniging Eigen Huis. Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de koper wordt standaard in de 
koopovereenkomst een artikel opgenomen waarbij de koper zich verplicht binnen de afgesproken tijd een 
waarborgsom te storten op de rekening van de notaris. In plaats van de waarborgsom kan ook worden volstaan met 
een bankgarantie. Deze waarborgsom of bankgarantie bedraagt in de regel 10% van de koopsom en strekt ten tijde 
van de eigendomsoverdracht in mindering op de koopsom.





BEZICHTIGING:

Graag nodigen wij u uit voor een bezichtiging van deze woning. U kunt hiervoor een afspraak maken via ons 
kantoor, telefoon (0162) 32 16 16 of een e-mail sturen: m@kelaar.com.





UW REACTIE

Een bezichtiging is ook voor de verkoper een spannende aangelegenheid. Wij stellen het op prijs als u uw 
bevindingen uiterlijk een paar dagen na de bezichtiging aan ons kenbaar wilt maken. Ook als u geen verdere 
interesse meer hebt in het object. Bij voorbaat onze dank. Indien u overgaat tot het overbrengen van een bod is niet 
alleen het bedrag van belang, maar dient u zich ook duidelijk uit te spreken over o.a. de volgende zaken:

-de datum van aanvaarding;

-eventuele overname van roerende zaken;

-eventuele ontbindende voorwaarde(n).





DOCUMENTATIE:

Hoewel deze brochure met nauwkeurigheid en de aan ons ter beschikking staande gegevens is samengesteld 
kunnen aan de in deze brochure vermelde maten en gegevens betreffende de onroerende zaak geen rechten 
worden ontleend. De bijgevoegde indelingsplattegronden zijn indicatief. De tekeningen kunnen afwijken van de 
werkelijkheid. Deze informatie zal aan meerdere gegadigden aangeboden worden. Deze brochure is bedoeld om 
ondersteunende informatie te geven ten behoeve van een uitnodiging tot het doen van een bod. Er zijn verder geen 
rechten aan te ontlenen. Het kopen of verkopen van een woning is niet iets dat je dagelijks doet. Het is dus niet zo 
vreemd dat je tijdens het kopen of verkopen van een woning tegen allerlei vragen aanloopt. Een NVM-makelaar kan 
de vragen waar je tegenaan loopt beantwoorden. De meest voorkomende vragen heeft de NVM voor je op een rij 
gezet.





1. WANNEER BEN IK IN ONDERHANDELING?

Je bent pas in onderhandeling met de verkopende partij als deze reageert op je bod door: A) Een tegenbod te doen. 
B) Expliciet te melden dat jullie in onderhandeling zijn. Je bent dus nog niet in onderhandeling als de verkopende 
makelaar zegt dat hij je bod met de verkoper zal bespreken.





2. MAG EEN VERKOOPMAKELAAR DOORGAAN MET BEZICHTIGINGEN ALS ER AL OVER EEN BOD 
ONDERHANDELD WORDT?

Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk niet tot een verkoop te leiden. Bovendien zal de verkoper 
waarschijnlijk graag willen weten of er meer belangstelling is. Ook mag er met meerdere geïnteresseerde kopers 
tegelijkertijd onderhandeld worden. Een NVM-makelaar moet dit wel duidelijk aan alle partijen melden. Vaak zal de 
verkopende NVM-makelaar belangstellenden mededelen dat er al een bod ligt of dat er onderhandelingen gaande 
zijn. De NVM-makelaar doet geen mededelingen over de hoogte van de biedingen. Dit zou overbieden kunnen 
uitlokken.





3. WANNEER IK DE VRAAGPRIJS BIED, MOET DE VERKOPER DE WONING DAN AAN MIJ VERKOPEN?

Nee, de verkoper is niet verplicht de woning dan aan jou te verkopen. De Hoge Raad heeft bepaald dat de 
vraagprijs gezien moet worden als een uitnodiging tot het doen van een bod. Ook als je de vraagprijs biedt, kan de 
verkoper dus beslissen of hij je bod wel of niet aanvaardt, of (via zijn makelaar) een tegenbod doet.





4. KAN DE VERKOPER DE VRAAGPRIJS VAN EEN WONING TIJDENS DE ONDERHANDELING 
VERANDEREN?

Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen. Daarnaast heb je als potentiële koper ook 
het recht tijdens de onderhandelingen je bod te verlagen. Zodra de verkopende partij een tegenbod doet, vervalt 
namelijk je eerdere bod.





Meest gestelde vragen



5. MAG EEN NVM-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. Op dat moment kan de verkoper –op advies van zijn makelaar –besluiten de 
biedingsprocedure te wijzigen in bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure. In deze procedure krijgen alle bieders een 
gelijke kans om een bod uit te brengen. De makelaar dient uiteraard eerst eventueel eerder gedane toezeggingen of 
afspraken na te komen, voordat de procedure veranderd wordt.





6. MAG EEN NVM-MAKELAAR EEN EXORBITANT EN ONREALISTISCH HOGE PRIJS VRAGEN VOOR EEN 
WONING?

De verkoper bepaalt in overleg met zijn NVM-makelaar voor welke prijs hij zijn woning wil verkopen. De koper kan 
onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist.





7. WAT IS EEN OPTIE?

Het begrip ‘optie’ wordt op twee manieren gebruikt:




A) In juridische zin geeft een optie een partij (in dit geval de koper) de keuze om door een eenzijdige verklaring een 
koopovereenkomst met een andere partij (de verkoper) te sluiten. Beide partijen zijn het dan 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 gebruikelijk. Bij de aankoop van een bestaande woning niet.




B) Bij de aankoop van bestaande woningen wordt het begrip ‘optie’ eigenlijk ten onrechte gebruikt. ‘Optie’ heeft dan 
de betekenis van bepaalde afspraken die een verkopende NVM-makelaar maakt met een geïnteresseerde koper 
tijdens het onderhandelingsproces. Bijvoorbeeld de toezegging dat de koper een paar dagen bedenktijd krijgt voor 
het uitbrengen van een bod. De koper kan deze tijd gebruiken om beter inzicht te krijgen in zijn financiering of de  
gebruiksmogelijkheden van de woning. De NVM-makelaar zal in deze periode bij andere geïnteresseerde partijen 
aangeven, dat op de woning een optie rust. Een optie kun je niet eisen. De verkoper beslist in overleg met de NVM-
makelaar of dergelijke opties worden gegeven.

Meest gestelde vragen



Vestiging Dongen

Mgr. Poelsstraat 1 a

5103 BD Dongen

Telefoonnummer 0162-321616





Vestiging Reeshof Tilburg

Ketelhavenstraat 93

5045 NG Tilburg

Telefoonnummer 013-2036614




m@kelaar.com

Whatsapp 06 31 25 25 15





www.vandenboschmakelaars.com


