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TE KOOP 

 

Pimpelmees 11  op het park Valkenbosch aan de Oirschotsebaan 13b Oisterwijk 

 

In het buitengebied van het zeer gezellige en fraaie dorp Oisterwijk gelegen Chalet op het 

" Bungalowpark Valkenbosch ". 

Dit park wordt omgeven door bossen en vennen, is eenvoudig te bereiken en ligt op redelijke 

afstand van uitvalswegen en dorpskern.  

Kortom de ideale omgeving voor natuurliefhebbers en mensen die willen genieten van de rust 

en ruimte die hier te vinden is. 

VRAAGPRIJS € 65.000,-- 

                                                       AANVAARDING   IN OVERLEG  (Mogelijk op korte termijn) 
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Indeling: 

 Entree, gang, meterkast met diverse groepen, toegang tot een sanitairruimte met toilet, vast 

wastafel (met mengkraan) en onderkastje, een doucheruimte; verder uitgerust met een 

afzuigsysteem. 

Vanuit de gang zijn de onder genoemde ruimtes bereikbaar: 

 Kleine slaapkamer circa 7 m2 gesitueerd met een hang/legkast en bevindt zich de boiler;  

 Slaapkamer van circa 11m2 met een dubbele hang / legkas; 

 Naast de sanitairruimte is de toegang naar de woonkamer circa 25 m2  in L-vorm met een 

schouw voorzien van een elektrische sfeerhaard, schuifdeuren naar het terras; 

 Bij het eetgedeelte is een open keuken voorzien van diverse kastjes, een elektrische 4 pits 

kookplaat met afzuigkap. 

Algemeen: 

 Het chalet heeft in alle ruimtes elektrische radiatoren; 

 Losse berging van circa 2,5 x 2,00m aan de achterzijde; 

 Aangelegde tuin voorzien van een betegeld terras en een Laurierhaag die voor privacy zorg 

draagt; 

 Deze woning is gelegen op eigen grond 230 m2; 

 Alle ramen zijn  voorzien van isolerende beglazing; 

 De Chalet woning is grotendeels onderhoudsvrij; 

 De overdrachtsbelasting  wordt alleen in rekening gebracht over het perceel; 

 Een ideale woning voor beleggers, starters en/of senioren; 

 Eventueel gestoffeerd en gemeubileerd; 

 De parkbijdrage is € 40,00  per maand; 

 Bouwjaar 1995. 
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Wij vertrouwen erop dat deze foto's een goede indruk geeft van deze Chalet woning. 

Graag maken wij met u een afspraak voor een bezichtiging! 

Wij zijn  bereikbaar op:  

Telefoon: 0497 33 00 90 

E-mail: info@bighome.nl 
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