
BOUWLINGPLEIN 85
OOSTERHOUT

MAKELAARDIJ | NIEUWBOUWINITIËRING | BEDRIJFSHUISVESTING | HYPOTHEKEN

Helder in huisvesting.

WELKOM



“Makelaars van het 

zuiverste water”

WELKOM BIJ 


VAN DE WATER MAKELAARS

HET TEAM

Recht door zee met een heldere 
dienstverlening en zuivere adviezen. 

De Van de Water Groep is onmiskenbaar 
de juiste bron.





Onze makelaars werken bij de verkoop 

van woningen volgens een helder en 

waterdicht concept, namelijk de Van 


de Water Commitments. Hierin staat 

overzichtelijk vastgelegd wat wij voor 

onze klanten doen en wat zij van ons 

mogen verwachten. Deze heldere 

werkwijze geeft vertrouwen en rust. 


Ook voor een eerlijk advies zijn wij 


onze klanten graag van dienst.

Bekijk onze Commitments achterin de brochure

ONZE VESTIGINGEN
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KENMERKEN
Soort galerijflat
Type woning appartement
Ligging aan park, aan rustige weg, in centrum, 

beschutte ligging
Tuin balkon
Garage parkeerkelder
Verwarming c.v.-ketel
Zonligging -
Isolatie dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, dubbel 

glas, volledig geisoleerd

Woonoppervlakte 129 m²
Inhoud woning 410 m³
Perceeloppervlakte 0 m²
Aantal kamers 3
Aantal slaapkamers 2
Bouwjaar 2005

VRAAGPRIJS € 600.000,- K.K.
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ALGEMEEN
Wonen in een oase van rust, doch 
middenin het Bourgondische 
centrum van Oosterhout met alle 
denkbare voorzieningen op 
loopafstand gelegen, 3 kamer 
appartement met een living van 
maar liefst 60 m² en een royaal 
volop privacy biedend balkon 
gunstig gesitueerd op het zuiden. 
Vanaf het zonnige balkon zicht op 
een aantal monumentale bomen, 
waaronder de in Oosterhout 
bekende rode beuk.



Dit onder fraaie architectuur van 
SWArchitecten ontworpen 
gebouw "De Regentes" is 
gebouwd met kwalitatief 
hoogwaardige materialen met een 
zeer luxe afwerkingsniveau. De 
actieve en financieel gezonde 
Vereniging van Eigenaren heeft er 
door de jaren heen voor gezorgd 
dat het complex verkeert in een 
uitstekende staat van onderhoud.



Begane grond:

Entree/ontvangsthal met extra 
hoog plafond en luxe afgewerkt 
met witte granieten platen en 
plavuizen. Deze hal is voorzien van 
automatische glazen 
schuifdeuren, brievenbussen, 
videotelefoon, lift en centraal 
trappenhuis. Aan de andere zijde 
van het complex is nogmaals een 
trappenhuis en lift gesitueerd.



Oase van rust, doch midden in het 
Bourgondisch centrum 
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APPARTEMENT
Entree/hal met meterkast, 
garderobe nis en geheel 
betegelde toiletruimte met 
wandcloset voorzien van inbouw 
reservoir en fonteintje.



Riante living ca. 60 m² met 
dubbele schuifdeuren, 1 met Frans 
balkon en 1 met een royaal balkon 
ca. 2.25 X 4.95 m.

Half open keuken met een luxe 
keukeninrichting voorzien van 
ceramische bladen en de 
volgende Siemens inbouw 
apparatuur: Gaskookplaat, 
afzuigschouw, koelkast met 
vriesvak, combi oven/magnetron 
en een vaatwasser.



Praktische berging/bijkeuken ca. 
2.35 X 3.65 m. met plavuizen vloer, 
vaste kastenwand met 
schuifdeuren, opstelling CV-
combiketel HR, unit ten behoeve 
van de mechanische ventilatie en 
aansluitingen ten behoeve van 
een wasmachine en een droger. 



Royale living
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APPARTEMENT

Living met Frans balkon
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APPARTEMENT

Dubbele schuifdeuren bieden toegang 
tot royaal balkon
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APPARTEMENT

Half open keuken met een luxe 
keukeninrichting
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APPARTEMENT
Vanuit de eerder vernoemde hal 
tevens toegang tot: slaapkamer 
thans in gebruik als studeer/
werk-kamer ca. 2.80 X 3.65 m. 
met 2 vaste kastenwanden 
voorzien van schuifdeuren.

Slaapkamer ca. 3.85 X 5.25 m. met 
4-deurs kleding wandkast in 
beukenhout voorzien van 
verlichting en toegang tot de 
badkamer.

Slaapkamers
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APPARTEMENT
Vanuit de slaapkamer is er 
toegang tot de geheel betegelde 
badkamer ca. 2.80 X 3.15 m. met 
ligbad, separate douche, dubbele 
wastafel in meubel, wandcloset 
voorzien van inbouw reservoir en 
een design radiator. De badkamer 
is tevens bereikbaar via de hal.



Geheel betegelde badkamer
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KELDER
In de onder het complex 
gesitueerde kelder is een prive 
parkeerplaats voor een auto 
gesitueerd, een gezamenlijke 
fietsenstalling met oplaadpunten 
voor elektrische fietsen en een 
prive bergingskast. 

Gezamelijke fietsenstalling met 
oplaadpunten
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ALGEMEEN
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 Het gehele appartement (met uitzondering van het sanitair en de inpandige 
berging/bijkeuken) is voorzien van gestucte muren en fraaie Eikenhouten 
laminaat vloeren.

 Aan de voet van de monumentale rode beuk ligt een jeu-de-boule baan die 
door de bewoners wordt gebruikt en beheerd.

 Door het kopen van het appartement wordt u van rechtswege lid van de 
Vereniging van Eigenaren (VvE). Het is belangrijk om te weten dat deze VvE 
actief is en een zeer goed reservefonds en meer jaren-onderhoudsplan heeft. 
De VvE bijdrage bedraagt thans € 144,- per maand met daarin inbegrepen de 
gebruikelijke verzekeringen, beheer en reservering groot en klein onderhoud.

  Bij een aan- / verkoop wordt gebruik gemaakt van het model van de 
koopovereenkomst, vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van 
Makelaars in onroerende goederen NVM, de Consumentenbond en de 
Vereniging Eigen Huis. In deze koopovereenkomst wordt standaard de 
verplichting tot het storten van een waarborgsom of het stellen van een 
bankgarantie door de koper ter grootte van 10% van de koopsom opgenomen. 

 Bij verkoop zal in de koopovereenkomst een "niet zelf-bewoningsclausule" 
worden opgenomen. Koper is ermee bekend dat verkoper het verkochte nooit 
zelf feitelijk heeft gebruikt en dat verkoper derhalve koper niet kan informeren 
over eigenschappen respectievelijk gebreken aan het verkochte waarvan 
verkoper op de hoogte zou kunnen zijn geweest als hij het verkochte zelf 
feitelijk had gebruikt.

 Een koopovereenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde 
dat beide partijen de koopakte ondertekenen. Partijen kunnen derhalve aan 
een mondelinge overeenkomst geen rechten en plichten ontlenen.
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Omgeving
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PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART



LEEFTIJD

HUISHOUDEN

KOOP / HUUR

0,9 
Aantal auto’s per huishouden

Buurtinformatie - Oosterhout / Centrum
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LOCATIE

Groen

Winkels

Bushalte

Scholen

Huisarts

Ziekenhuis



26

KANTOOR BREDA



Op Van de Water kunt u vertrouwen

Eén vast aanspreekpunt
Wij stellen alles in het werk om uw woning tegen de
beste prijs en voorwaarden te verkopen. Op elk
kantoor staat een deskundig team van makelaars en
backofficemedewerkers voor u klaar. U heeft één
vast aanspreekpunt gedurende het hele traject. Wel
zo overzichtelijk.

Bezichtigingen begeleiden
Wij begeleiden de bezichtigingen en bieden de
mogelijkheid dit ook buiten kantooruren te doen.
Deze afspraken plannen we ruim in zodat de
potentiële koper alle tijd heeft de woning goed op
zich in te laten werken.

Heldere afspraken
U houdt niet van verrassingen. Wij ook niet! Dus
maken wij heldere afspraken met u. U betaalt één
keer opstartkosten van € 395,- (inclusief 21% btw).
Wilt u de opdracht beëindigen, dan betaalt u geen
intrekkingskosten.

Altijd op de hoogte
Wij houden u voortdurend op de hoogte. Na een
bezichtiging bellen we u binnen een dag op om te
laten weten hoe deze is verlopen. Natuurlijk bellen
we ook degene die de woning bezocht heeft na.
We bespreken of er interesse in de woning is en
koppelen eventuele opmerkingen/vragen aan u
terug. Geïnteresseerden die een brochure hebben
aangevraagd, bellen wij eveneens na. Om u een zo
volledig mogelijk beeld te geven koppelen we ook
de statistieken op Funda wekelijks terug.

De juiste prijs
We starten samen het traject op, dat begint met het
bepalen van de juiste vraagprijs. Wij beschikken over
ruime ervaring, kennen de markt en weten waar we
op moeten letten. Zo beoordelen we de ligging en
het afwerkingsniveau van de woning, kijken naar de
buurt, de vraag naar dit specifieke type woning,
verkochte referentieobjecten en juridische
aspecten. Dit alles leidt tot een onderbouwd advies
en realistische vraagprijs. 

Financiële support
In goed overleg met u voeren wij de
onderhandelingen wanneer er een bod op tafel ligt.
Zo komen wij voor u tot de beste prijs, voorwaarden
en datum van overdracht. Wanneer de handen zijn
geschud, de handtekeningen gezet en de koop is
beklonken, kunt u nog altijd op ons blijven rekenen.
Wij dragen zorg voor de totale afwikkeling en
communicatie tussen u, de koper en de notaris.

Het Van de Water presentatiepakket
De volgende stap is een aantrekkelijke presentatie
van de woning. Hiervoor bieden wij u het uitgebreide
Van de Water presentatiepakket; een ruim pakket
aan producten met een uitgebreide en professionele
fotoreportage, een 360 graden tour en een
videotour. Daarnaast wordt de woning professioneel
ingemeten en dragen we zorg voor 2D en 3D
plattegronden van de woning. De kosten van dit
pakket bedragen slechts € 285,- (inclusief 21% btw).
We zetten de woning op Funda, onze eigen website,
Pararius en social media. De professionele foto’s
gebruiken we ook voor de full colour brochure.
Tevens benaderen we ons brede netwerk van relaties
en sturen een mailing naar woningzoekenden,
organiseren indien gewenst een Open Huis en
attenderen voorbijgangers middels een opvallend ‘te
koop’-bord en/of -poster voor de ramen. Dit alles om
potentiële kopers optimaal te bereiken.

Uw volgende woning
Natuurlijk helpen wij u evenzeer op weg naar uw
volgende woning; ook op financieel gebied. Laat één
van onze onafhankelijke en erkende
hypotheekadviseurs een berekening voor u maken.
Het intakegesprek is geheel gratis.

U staat centraal
Bij ons staat alles in het teken van u. Heeft u een
vraag of twijfelt u ergens over? Geen zorgen, wij
staan te allen tijde voor u klaar om te helpen!

Team Van de Waterl
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Helder in huisvesting.

VAN DE WATER MAKELAARS BREDA

Keizerstraat 91 – 93, 4811 HL Breda

(076) 5 24 24 00 | breda@vandewatergroep.nl



www.vandewatergroep.nl


