
GOEDENTIJD 34
ALPHEN (NB)

VRAAGPRIJS: € 299.000,- K.K.
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Algemeen
Bouwjaar
Inhoud
Perceel
Kadaster
 
Dubbel glas
Ligging achtertuin
Aanvaarding

Woonoppervlakte
Energielabel 

: circa 1930
: circa 458 m³
: 345 m²
: Alphen en Riel H 2358 

: volledig
: zuidoost
: in overleg/ op korte
termijn mogelijk
: circa 115 m²
: label D

De hal/entree is voorzien van een
laminaatvloer en met glasvezelbehang
afgewerkte wanden. De entree is verder
voorzien van de meterkast (4 groepen en 2
aardlekschakelaars), de dichte vaste trap naar
de eerste verdieping en biedt toegang tot de
L-vormige woonkamer.

Begane grond / Entree

Op een zeer goede locatie nabij het centrum
van Alphen gelegen vrijstaande woning met
een op het zuidoosten gesitueerde diepe
achtertuin en een royale vrijstaande berging.
De woning beschikt aan de binnenzijde verder
over de hal/entree, L-vormige woonkamer,
halfopen keuken, bijkeuken, 2 slaapkamers,
badkamer, apart toilet en een open
zolderruimte.



De L-vormige woonkamer van circa 39
m² is voorzien van een laminaatvloer en
met glasvezelbehang afgewerkte
wanden. Verder bevindt zich in de
woonkamer een provisiekast, een losse
kast en de thermostaat. 

Woonkamer





Aansluitend is de halfopen
keuken van circa 11 m²
bereikbaar met tegelvloer en
gedeeltelijke betegelde
wanden. De keuken beschikt
over een keukenblok in U-
opstelling met 4-pits
gaskookplaat, afzuigkap,
koelkast en rvs-spoelbak. Via
een tussenportaal met
tegelvloer zijn de bijkeuken
en de achter-entree met
eigen achterom te bereiken.

Keuken



De bijkeuken heeft een oppervlakte van circa 14 m² en is voorzien van vloerbedekking en gestuukte
wanden met lambrisering. Verder is de bijkeuken voorzien van de aansluitingen wasmachine-apparatuur
en 2 vaste kasten. De bijkeuken biedt toegang tot de badkamer, apart toilet, de achtertuin en via een
portaal tot de open zolderruimte.

Bijkeuken



De geheel betegelde
badkamer beschikt over een
ligbad met handdouche,
aparte douche met
thermostaatkraan, vaste
wastafel met
badkamermeubel,
designradiator en elektrische
ventilatie.

Badkamer

Het geheel betegelde toilet is
voorzien van een hangend
wandcloset, fonteintje en
toiletaccessoires.

Toilet



Via de vaste trap in de entree is de eerste verdieping bereikbaar met laminaatvloer en met behang
afgewerkte wanden. De overloop is voorzien van een vaste kastenwand, Velux dakraam en biedt
toegang tot de 2 slaapkamers.

Eerste verdieping/Overloop



De slaapkamer aan de voorzijde van de woning is circa 12 m² en voorzien van een bergkast en een tv-
aansluiting. De slaapkamer aan de achterzijde van de woning van circa 11 m² is voorzien van een Velux
dakraam

Slaapkamers



Vanuit het portaal, met opstelling van de
HR cv-combiketel (2021), is middels een
vaste trap de zolderruimte bereikbaar. De
zolderruimte van circa 32 m² biedt een
uitstekende mogelijkheid om extra
slaapkamers te realiseren

Zolderruimte



De woning beschik over een voortuin en een op het zonnige zuidoosten gesitueerde, diepe achtertuin.
De voortuin is voorzien van vaste groene beplanting. De diepe achtertuin is voorzien van betegeling,
terras, overkapping, gazon, vaste groene beplanting, watertappunt en een royale vrijstaande berging van
circa 25 m² met elektra. De vrijstaande berging grenst aan de achterzijde aan de Sporkehout waardoor u
een extra achterom kunt creëren of mogelijk een garage kunt realiseren.

Tuin





Alphen ligt op een dekzandrug. In de omgeving
van Alphen zijn tal van prehistorische vondsten
gedaan die duiden op vroege bewoning van deze
streek. Deze gaat terug tot 2000 à 3000 jaar v.Chr.
Het dorp werd voor het eerst vermeld in het Liber
Aureus van de Abdij van Echternach, waarin het
jaartal 21 mei 709 werd opgetekend. In dat jaar zou
de allodiale heer Engelbert uit Alphen 

Alphen (N.Br.)

Alphen – Chaam
De gemeente Alphen-Chaam is gelegen tussen
Breda en Tilburg ten zuiden van de A58 en heeft
de navolgende kernen: Alphen / Bavel AC /
Chaam / Galder / Strijbeek en Ulvenhout AC. De
gemeente ontstond 1 januari 1997 door
samenvoeging van een deel van de voormalige
gemeente Alphen en Riel, de voormalige
gemeente Chaam en delen van de eveneens
opgeheven gemeente Nieuw-Ginneken. De
oppervlakte bedraagt 9363 hectaren en het aantal
inwoners bedroeg op 31 december 2010: 9.466,
Verdeling: Alphen 3.997, Chaam 3.843, Galder
914, Strijbeek 329, Ulvenhout AC 336, Bavel AC
47.

aanzienlijke bezittingen aan deze abdij hebben
geschonken en is de kerk te Alphen zijn
gesticht. De parochie is later dan ook aan de
Heilige Willibrordus gewijd, die van deze abdij
afkomstig was en de omgeving van Alphen
gekerstend heeft. In de 2e helft van de 12e
eeuw zijn de bezittingen geleidelijk aan de Abdij
van Tongerlo. Uiteindelijk kwam het wereldlijk
bestuur aan de Heren van Breda en behoorde
Alphen dan ook tot de Baronie van Breda.

Op een zeer goede locatie nabij het centrum
van Alphen gelegen vrijstaande woning met
een op het zuidoosten gesitueerde diepe
achtertuin en een royale vrijstaande berging.
Het dak van de woning is volledig vernieuwd
met geïsoleerde dakplaten.
De woning is geheel voorzien van kunststof
kozijnen met HR++ beglazing.
Bouwjaar circa 1930.
Perceeloppervlakte: 345 m², inhoud woning
circa 458 m³, woonoppervlakte circa 115 m².
Energielabel: label D. 
De woning dient gemoderniseerd te worden.

Algemeen



ALLE MATEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD

AAN DEZE TEKENING KUNT U GEEN RECHTEN ONTLENEN

Begane grond



Eerste verdieping

ALLE MATEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD

AAN DEZE TEKENING KUNT U GEEN RECHTEN ONTLENEN





Als u momenteel een koopwoning of -appartement bezit is het goed om te weten wat de waarde daarvan
is. VR Makelaars beschikt over meer dan voldoende kennis en ervaring in de woningmarkt om tijdens een
bezoek aan uw woning vast te stellen wat uw woning tijdens een verkooptraject kan opbrengen. Wij
maken graag een afspraak met u om een gratis en vrijblijvende waardebepaling van uw koopwoning of -
appartement te doen. 

Deze documentatie is door ons met zorg voor u samengesteld. Echter, wij kunnen niet instaan voor
eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Deze documentatie is slechts bedoeld om u een indruk
te geven van de woning/appartement waardoor u kunt besluiten over te gaan tot een bezichtiging en/of
het uitbrengen van een bod. Aan deze brochure en de inhoud daarvan kunnen dan ook geen rechten
ontleend worden.

Bezichtiging van de woning of het appartement vindt uitsluitend plaats na afspraak via ons kantoor. Wij
maken dan ook graag vrijblijvend een afspraak met u om de woning te bezichtigen. Ook hier stellen wij
het zeer op prijs om binnen een week na de bezichtiging van u een reactie te mogen ontvangen, zodat
wij de eigenaar hierover kunnen informeren. Indien u verdere belangstelling heeft in deze woning of dit
appartement vernemen wij dat graag.

Zowel de eigenaar van de woning of het appartement als wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wij zullen dan
ook, indien wij geen reactie ontvangen hebben, circa een week na het toesturen van deze brochure
contact met u opnemen om geheel vrijblijvend te informeren naar uw reactie en of u nog vragen heeft
naar aanleiding van deze brochure.

Indien u op de hoogte wenst te worden gehouden van ons woningaanbod, kunt u via onze website
www.vrmakelaars.com het woonwensenformulier invullen. Door uw woonwensen op het
woonwensenformulier kenbaar te maken, wordt u vrijblijvend opgenomen in ons woonwensenbestand.
Vervolgens wordt u automatisch in kennis gesteld van ons woningaanbod dat voldoet aan uw
woonwensen.

Molenstraat 22 - 2387 Baarle-Hertog   
  T 014 – 69 00 69                                         
info@vrmakelaars.com                                          
www.vrmakelaars.com  

Reactie

Bezichtiging van de woning

Vrijblijvende inschrijving

Vrijblijvende waardebepaling

Openingstijden:                                         
maandag tot en met vrijdag: 
09:00 – 17:30                                         
of op afspraak buiten deze tijden.


