Kloosterstraat 135 te Loon op Zand

Kloosterstraat 135 in Loon op Zand

Nabij het centrum van Loon op Zand en op loopafstand van
Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen is deze unieke en
vrijstaande woonboerderij gelegen.

This unique, detached farmhouse is located near the centre of Loon op
Zand and within walking distance of the Loonse National Park and
Drunense Dunes.

Deze royale woonboerderij met paardenfaciliteiten is tevens uitgerust met
binnenzwembad, dubbele garage, 4 ruime slaapkamers en kantoorruimte.
Tevens biedt een omvangrijk bijgebouw zeer veel mogelijkheden waarbij
u kunt denken aan het realiseren van een mantelzorgwoning, kampeerboerderij, gastenverblijf, groepsaccomodatie, enzovoorts.

A substantial property, it comes complete with equestrian facilities, an
indoor swimming pool, a double garage, four ample bedrooms and office
space. One of the property’s sizeable outbuildings also has the potential to
be a granny annexe or camping-farm, guest or group accommodation, etc.

Dit unieke object is gelegen aan de Kloosterstraat, een doorgaande weg
welke doorloopt tot de kern van Loon op Zand. Een uitstekende locatie aan
de voet van Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen en diverse loopen fietsroutes nabij het beboste gebied rondom dit unicum. Het bruisende
centrum van Tilburg is op slechts 15 autominuten afstand gelegen. Idyllisch
gelegen waar rust en ruimte de hoge kwaliteit van wonen en recreëren
waarborgen.

Algemene kenmerken
Bouwjaar
Inhoud
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Aanvaarding

Prijs op aanvraag

This property is located on the Kloosterstraat, a through road that ends in
the centre of Loon op Zand. The property occupies an excellent spot at the
foot of the Loonse National Park and Drunense Dunes and there are various
walking and cycling routes near the wooded area around it. The bustling
centre of Tilburg is just 15 minutes away by car. All in all, this is an idyllic
location, where peace, quiet and space guarantee a high standard of living
and recreation.

General characteristics
:
:
:
:
:

1920 (opnieuw opgebouwd in 1972)
ca. 3.316 m3
ca. 672 m2
ca. 9.849 m2
in overleg

Year of construction
Volume house
Living area
Plot
Completion date

:
:
:
:
:

Price Upon Request

1920 (rebuilt in 1972)
approx. 3.316 m3
approx. 672 m2
approx. 9.849 m2
to be discussed

Parterre

Ground floor

Wanneer u door de elektrische poort de binnenplaats oprijdt ziet u direct dat
dit een unieke en zeer degelijk gebouwde woonboerderij betreft. Eenmaal binnengekomen middels het achter portaal bevindt u zich in de riante bijkeuken. Deze
multifunctionele ruimte is voorzien van terracotta antieke tegelvloer.

Driving through the electric gate into the courtyard, it is immediately clear that this
farmhouse is unique and very well built. Entering the property via the reach portal,
you will find yourself in the property’s sizeable, multifunctional utility room, which
has an antique terracotta-tile floor.

Vanuit de bijkeuken is de keuken bereikbaar. Een knus vertrek waar zich een
keukeninrichting in L-wandopstelling en een kookeiland bevindt. De keukeninrichting is voorzien van voldoende kastruimte voor het herbergen van uw
keukenapparatuur en voorraad. Het kookeiland is uitgerust met een 4-pits
elektrische kookplaat en ingebouwde friteuse.

The utility room gives access to the kitchen, a cosy space with a cooking island,
units arranged in an L-shape and plenty of cupboard space. The cooking island
has been fitted with a four-burner electric hob and a built-in deep-fat fryer.

De sfeervolle en zeer riante living heeft een excentrieke indeling en door de grote
raampartijen veel lichtinval en een mooi weids uitzicht. De gehele living is voorzien
van een terracotta antieke tegelvloer en eikenhoutenvloer delen welke
uitneembaar zijn waardoor er in deze living een splitlevel indeling gerealiseerd
kan worden. In dit vertrek is een grote airco van het merk Toshiba aanwezig. Een
impressieve openhaard temidden van de ruimte biedt aan beide zijden de
mogelijkheid een gezellig haardvuur aan te maken. Door de omvang van deze
ruimte zijn er meerdere zitgedeeltes te creëren. Royale openslaande schuifdeuren
geven een prachtig zicht over de aangrenzende binnenplaats met vijver. Robuuste
houten balken tegen het plafond geven een extra cachet aan het geheel.

The attractive, very spacious living room has an eccentric layout and its large
windows flood the room with light and give it wonderful panoramic views.
This room has an antique terracotta-tile floor and oak floor sections that can be
removed to create a split-level layout. A Toshiba air conditioning system has been
installed in this room too. An impressive fireplace is positioned in the middle of the
room, because of which the cosiness of an open fire can be enjoyed from either
side. Given the size of this room, multiple seating areas are possible. The big
sliding doors look out over the property’s beautiful courtyard and pond. With
exposed wood beams on the ceiling, this room has rustic charm.

De centrale hal, waar zich tevens de voordeur bevindt, geeft toegang
naar 1 slaapkamer, 1 badkamer, een flinke kantoorruimte en separate
toiletruimte. In deze hal bevindt zich tevens een trappartij naar de
eerste etage en de meterkast.

A bedroom, bathroom, roomy office space and separate toilet are located off of the central hallway, which also leads to the front door. There
is a staircase to the first floor in the hallway too and the property’s
meter cupboard.

De zeer royale hoofdslaapkamer is voorzien van laminaatvloer, inbouwverlichting
en praktische inbouwkast. Vanuit deze slaapkamer is er toegang naar de riante
privé badkamer welke is uitgerust met een ligbad, wastafel met meubel, zeer
ruime inloopdouche (geschikt voor minder valide), vloerverwarming en mechanische ventilatie.

The property’s very ample master bedroom has a laminate floor, built-in lighting
and a beautiful built-in cupboard. A large, private bathroom with a bath, fitted sink,
very generously-sized walk-in shower (suitable for the less mobile), underfloor
heating and mechanical ventilation can be accessed from the master bedroom
too.

Een praktische en ruime kantoorruimte biedt u vele mogelijkheden voor het
creëren van uw eigen werkplek in huis en het ontvangen van zakelijke gasten.
Uiteraard is deze ruimte ook ideaal geschikt voor een speelkamer, praktijkruimte,
study, gameroom enzovoorts.

The practical, roomy office is the perfect home workspace and place to welcome
business guests. However, it would work equally well as a playroom, practice
space, study or games room, etc.

Eerste etage
Middels een vaste trap is de eerste etage bereikbaar waar zich een
ruime overloop met vide, 3 royale slaapkamers bevinden en een zeer
riante multifunctionele ruimte. Deze ruimte is thans in gebruik als
bergruimte maar kan voor vele doeleinden ingericht worden zoals het
realiseren van extra slaapkamers, grote hobbyruimte, etc.
De slaapkamers zijn onder andere voorzien van een dakkapel of
dakraam (Velux) en grenenhouten vloer. Eén slaapkamer heeft een
wastafel en robuuste eikenbalken tot aan de nok.

First floor
A staircase leads to the first floor, where there is a big mezzanine landing, three ample bedrooms, a bathroom and a very big multifunctional
space. Although the multifunctional space is currently being used as a
storage area, it would be suitable for a wide range of other purposes
too. For example, extra bedrooms or a sizeable hobby space.
The bedrooms on this floor have either a dormer window or skylight
(Velux) and pine wood floors, amongst other things. One bedroom has
a washbasin and exposed oak beams that extend into the ridge.

De badkamer is uitgerust met een ligbad, wastafel, toilet en dakkapel.

The bathroom has a bath, washbasin, toilet and dormer window.

Exterieur

Outside

Aan de binnenplaats van het woonhuis is het riante bijgebouw van onder andere
de paardenverblijven gelegen. De tuin omvat grotendeels sierbestrating, bloemborders en een vijver. De privacy biedend en de rustgevende binnenplaats ligt
tussen het bijgebouw en het woonhuis. Zowel aan de linkerzijde als de rechterzijde
kunt u met uw auto en andere voertuigen middels verschillende poorten het terrein
oprijden.

The quiet, private courtyard is located between the house and a substantial outbuilding, part of which is used to stable horses. The garden consists largely of
decorative paving, flower borders and a pond. Cars and other vehicles can drive
onto the property from both the left and right-hand sides.

Een royale aanpandige dubbele garage biedt een ruime mogelijkheid voor twee
auto’s. De garage is voorzien van twee op afstand bedienbare sectionaal deuren
en een tegelvloer. Tevens is deze ruimte ideaal geschikt voor het herbergen van
bijvoorbeeld, grasmaaier, tuinmeubelen, aanhanger, houtopslag enz. Aan de
garage grenst de wasruimte waar zich ook de technische installatie bevindt.
Middels een vaste trap bereikt u de eerste etage welke zich over de gehele garage
uitstrekt. Een gebrek aan opslagruimte zal hier niet snel aan de orde zijn!

The property’s adjoining double garage has two remote-controlled section doors,
a tiled floor and more than enough space for two cars. It is also the ideal place to
store a number of items, such as a lawn mower, garden furniture, trailer and wood.
The laundry room is next to the garage, where you will also find the technical
system. The first floor is accessed via a staircase and extends over the full floor
area of the garage below. We think you’ll agree that you won’t be hunting for
storage space any time soon!

Paardenfaciliteiten

Equestrian facilities

Voor de paardenliefhebber is dit een uitermate geschikt object door de aanwezigheid van een stallencomplex, onderverdeeld in zes professionele paardenboxen, solarium, hooizolder en pantry/zadelkamer. De zes paardenboxen zijn
voorzien van hardhouten voorwanden, buitenluiken en een water- en voerbak.
De pantry/zadelkamer is voorzien van tegelvloer en praktisch keukenblok.

This is the perfect property for horse lovers and comes with a stable complex that
consists of six professional stables, a solarium, hay loft and pantry/saddle room.
Each of the six stables has hardwood front walls, shutters and a water and food
manger. The pantry/saddle room has a tiled floor and a practical kitchen unit.

Binnenzwembad

Indoor swimming pool

Multifunctioneel bijgebouw

Multifunctional outbuilding

Grenzend aan de pantry/zadelkamer is een binnenzwembad gelegen
met automatisch roldek en douche- en toiletruimte. Een ideale ruimte
om heerlijk te ontspannen!

The property’s indoor swimming pool is next to the pantry/saddle room
and has an automatic roller cover and a separate shower and toilet. It’s
the perfect place to relax!

Grenzend aan het binnenzwembad en paardenverblijf is een zeer groot multifunctioneel bijgebouwd gelegen welke onder andere geschikt is voor o.a. groepsaccomodatie, mantelzorgwoning, kampeerboerderij, gastenverblijf, enzovoorts.
Vanuit het portaal aan de achterzijde van het gebouw is er een doorgang naar de
woonruimte waar zich een zit-/eetgedeelte en keuken bevindt. De gehele ruimte
is voorzien van een houtenvloer en openslaande deuren naar het terras.

Next to the indoor swimming pool and horse stabling, there is a very substantial,
multifunctional outbuilding that could be used as a granny annexe or campingfarm, guest or group accommodation, etc. The living area, which consists of a
sitting and dining area and kitchen, can be accessed via the portal at the back of
this building. This entire area has been laid with a wooden floor and has doors that
open out onto a patio.

De keuken is voorzien van kookeiland en inrichting in wandopstelling
welke zijn uitgerust met een 4-pits inductiekookplaat, oven, vaatwasser,
afzuiging en rvs-spoelbak.

The kitchen has a cooking island and wall units and comes complete
with a four-burner induction hob, oven, dishwasher, extraction system
and stainless-steel sink.

In het portaal bevindt zich een vaste trap naar de eerste etage en een
separate toiletruimte. De eerste etage is opgedeeld in diverse
vertrekken waar zich twee badkamers, vier slaapkamers en een
separate toiletruimte bevinden. Badkamer I is voorzien van ligbad,
douchecabine, wandcloset, wastafel en Velux dakraam. Badkamer II is
voorzien van een douchecabine en een wastafel.
Nagenoeg de gehele etage is voorzien van een linoleumvloer en Velux
dakramen. Ook bevinden er zich volgens de veiligheidsvoorschriften
twee wenteltrappen welke dienen als nooduitgang.

In the portal, there is a staircase to the first floor and a separate toilet.
The first floor has been divided up into a number of rooms: two
bathrooms, four bedrooms and a separate toilet. The first bathroom
has a bath, shower cubicle, wall-hung toilet, washbasin and a Velux
skylight. The second bathroom has a shower cubicle and a washbasin.
Velux skylights are present in most parts of this space, which has been
laid with a linoleum floor. In accordance with safety regulations, there
are also two spiral staircases that serve as emergency exits.

Achter het bijgebouw bevindt zich een geheel omheind weiland voor
het houden van paarden of andere dieren. Het weiland heeft meerdere
toegangspoorten.

Behind the multifunctional outbuilding, there is a fully enclosed
meadow for horses or other animals. A number of gates give access
to the meadow.

Algemene kenmerken:

General features:

•

Royaal perceel van ruim 9.800 m2 met veel privacy;

•

A generous, very private plot of more than 9,800 m2;

•

Grenzend aan Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen;

•

Plenty of off-road parking available;

•

Zeer veel parkeergelegenheid op eigen terrein;

•

Ruime woonboerderij met alle voorzieningen op de begane grond;

•	A substantial farmhouse with extensive amenities
on the ground floor;

•	Zeer geschikt voor de paardenliefhebber met alle faciliteiten in
eigen beheer;
•	Het woonhuis is degelijk gebouwd en opgetrokken uit
fraaie IJssel stenen;
•

Laserbeveiliging, camerabewaking en alarminstallatie aanwezig;

•

Rieten dakbedekking ca. 2 jaar gelegen compleet vernieuwd;

•

Bliksemafleiders aangebracht op het woonhuis en bijgebouwen;

•

Karakteristieke elementen zoals glas-in-lood;

•

Op loopafstand gelegen van de dorpskern van Loon op Zand;

•	Perfect for horse lovers, with all of the equestrian facilities
necessary on site;
•	The house is well-built and constructed from beautiful
IJssel brick;
•

Laser security, CCTV surveillance and alarm system present;

•

Thatched roof completely renewed about two years ago;

•

Lightning conductors present on the house and outbuildings;

•

Distinctive features like stained-glass;

•

Just a short walk from the centre of Loon op Zand;

•	Goede geografische ligging op slechts enkele minuten vanaf de
snelweg naar ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Eindhoven

•	Well located, just several minutes away from the motorway to
Den Bosch, Tilburg and Eindhoven.

Bestemmingsplan

Land-use plan

Het bestemmingsplan van het object is drieledig, het woonhuis heeft
een woonbestemming, het bijgebouw voor groepsaccomodatie heeft
een recreatiebestemming en het achtergelegen weiland heeft een
agrarische bestemming met waarden.
U kunt hierover meer informatie vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

The land-use plan for the property consists of three parts: the house
has been designated for residential purposes, the multifunctional
outbuilding (for group accommodation) for recreational purposes
and the meadow behind the property for agricultural with values.
For more information, see www.ruimtelijkeplannen.nl.
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Uittreksel Kadastrale Kaart

Deze informatie is door ons samengesteld om u een indruk te geven van dit
object. Hoewel wij bij het samenstellen van de brochure zorgvuldig te werk gaan,
kunnen er geen rechten worden ontleend aan eventuele onjuistheden.

We have put together this information to give you an impression of this property.
Although we have taken all due care when preparing the brochure, no rights may
be derived from any inaccuracies that it might contain.

De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te
passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. Alle in
deze brochure genoemde oppervlakten zijn conform de meetinstructie vanaf
de ons beschikbare tekeningen ingemeten. De Meetinstructie is een afgeleide
van de NEN2580 maar sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door
bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen.

The objective of the Measurement Instructions is to provide a more uniform
approach to the measurement process and an indication of the usable area
applicable. All of the surface areas stated in this brochure are in accordance
with the Measurement Instructions, based on the drawings available to us. The
Measurement instructions have been derived from NEN2580, but do not fully rule
out differences in measurement outcomes as a result of interpretation differences, roundings-off or restrictions, for example.

Deze informatie dient in combinatie met een bezichtiging van de woning te
worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een bod en/of om in
onderhandeling te treden. Wij adviseren u om te allen tijde deskundige bijstand
van een makelaar en/of onafhankelijk bouwkundig adviesbureau te vragen. Tot
zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen dient de koper, bij het tot
stand komen van de overeenkomst, een schriftelijke bankgarantie te doen
stellen of een waarborgsom te storten ten bedrage van 10% van de koopsom.

Wij danken u voor uw belangstelling en graag tot ziens.

Met vriendelijke groet,

www.statigwonen.nl

Combined with a viewing of the property, this information must be considered to
be an invitation to make an offer and/or start negotiations. We advise you to request the expert assistance of a property agent and/or independent structural
consultancy at all times. When concluding the contract of sale, the buyer will be
required to provide a bank guarantee or pay a deposit equal to 10% of the
purchase price,which will serve as security for the performance of all of the
various obligations applicable.

We appreciate your interest and hope to meet you soon.

Best regards,

Tel. +31 (0)40 – 7878 758

info@statigwonen.nl

