


Ganzestraat 13 te Hapert

Maak kennis met deze royale villa gebouwd in 2002 met uniek en 
multifunctioneel bijgebouw (2008) voorzien van groot souterrain en 
dubbele inpandige garage. Deze ideale gezinswoning telt 6 slaap-
kamers, 2 badkamers, kantoor-/praktijkruimte en privacy biedende 
tuin met verwarmd buitenzwembad. Een charmante villa welke op 
toplocatie is gelegen aan een rustige woonstraat en alle primaire 
voorzieningen zijn op loop- en fietsafstand.  

Hapert is een dorp dat deel uitmaakt van de gemeente Bladel, in de Neder-
landse provincie Noord-Brabant. Het plaatsje is gelegen in de regio “de 
Kempen” en telt ca. 5.620 inwoners inclusief buurtschap “Dalem”.

De geografische ligging is ideaal te noemen, u bevindt zich binnen enkele 
minuten op de A67 en ook Eindhoven, ASML en High Tech Campus zijn 
binnen 20 autominuten bereikbaar. Tevens is deze woning ideaal gelegen 
als u regelmatig naar onze Zuiderburen afreist richting Antwerpen. 

Algemene kenmerken

Bouwjaar : 2002 
Inhoud : ca. 1.604 m3

Woonoppervlakte : ca. 269 m2

Perceeloppervlakte : ca. 1.311 m2

Aanvaarding : in overleg

Prijs op aanvraag

General characteristics

Year of construction : 2002    
Volume house : approx. 1.604 m3 

Living area : approx. 269 m2

Plot : approx. 1.311 m2

Completion date : to be discussed

Price Upon Request

We are pleased to offer for sale this spacious and charming villa 
(2002) plus a unique, multifunctional outbuilding with a big basement 
(2008) and a double integral garage. This super family home has  
six bedrooms, two bathrooms, an office/practice space, a private  
garden and a heated outdoor swimming pool. The property occupies 
a prime location on a quiet residential street. All of the most important 
amenities are within walking or cycling distance.  

The village of Hapert is in the municipality of Bladel, which is in the Dutch 
province of North Brabant. Hapert is located in the De Kempen region and 
has about 5,620 residents (including the hamlet of Dalem).

The property is convenient for the A67, which is just several minutes away, 
and Eindhoven, ASML and the High Tech Campus all 20 minutes away by 
car too. The property is also well located for anyone who travels frequently 
to our southern neighbours in the Antwerp area. 

Ganzestraat 13 in Hapert





Parterre

Ruime en lichte entree welke het middelpunt is van deze riante villa. 
Deze ruimte is voorzien van inbouwverlichting en fraaie tegelvloer met 
vloerverwarming. In deze ruimte bevinden zich tevens een separate 
toiletruimte, garderobe, meterkast en bergkast. Vanuit de entree  
verkrijgt u middels een vaste trap toegang naar de eerste etage, de  
living en kantoor-/praktijkruimte.

Ground floor

The property’s large, bright entrance is at the heart of this spacious 
villa and has built-in lighting, a beautiful tiled floor and underfloor heating. 
This part of the property gives access to a separate toilet, cloakroom, 
the property’s meter cupboard and a storage cupboard. The entrance 
area also has a staircase that leads to the first floor and gives access 
to the living room and the office/practice space.



Aan de linkerzijde van de woning zijn diverse sfeervolle ruimtes te betreden waar-
onder kantoorruimte, eetkamer en zitkamer. De kantoorruimte is middels ensuite 
deuren af te sluiten van de living waardoor u ongestoord kunt telefoneren of deel 
kunt nemen aan video calls.

There are a number of attractive rooms on the left as you enter the property, 
including the office/practice space, dining room and living room. The office can 
be separated off from the living area via double sliding doors, giving you the 
privacy you need to make and take (video) calls without being interrupted.



De splitlevel indeling in het eet- en zitgedeelte geeft de living een extra cachet 
welke voorzien is van veel lichtinval door de vele raampartijen. In het zitgedeelte 
bevindt zich een sfeervolle gashaard waarbij u heerlijk kunt ontspannen, natafelen, 
film kijken enzovoorts. Vanuit de eetkamer heeft u toegang tot de keuken en middels 
een deur heeft u de mogelijkheid de tuin in te lopen.

The eating and seating area is a bright space because of its many windows and 
the split-level layout adds extra cachet too. The seating area includes a lovely gas 
fire, where you can relax, enjoy some after-dinner socialising and watch films, etc. 
The dining room leads into the kitchen, where a door opens out into the garden 
as well.





De keuken is zeer ruimtelijk en voorzien van een keukeninrichting in wandopstelling 
en kookeiland. Deze ruimte heeft inbouwverlichting, een tegelvloer en de open-
slaande deuren geven toegang naar het terras aan de achterzijde. Het kookeiland 
is voorzien van een 5-pits inductiekookplaat, granieten werkblad, afzuiging en  
diverse opbergruimte voor uw keukengerei. Tevens is er een dubbele rvs-spoelbak, 
koelkast, vaatwasser en combi-oven/magnetron aanwezig. 

Grenzend aan de keuken bevindt zich een praktische bijkeuken welke in verbinding 
is met de kantoor-/praktijkruimte en een loopdeur heeft naar de achtertuin. Deze 
ruimte is voorzien van tegelvloer, aanrechtblok met wasapparatuur aansluitingen 
en separate toiletruimte met wandcloset en fonteintje. Tevens is hier de cv-instal-
latie (Nefit) opgesteld.

The kitchen is very roomy and has a number of wall units, a double stainless-steel 
sink and a cooking island with a five-burner induction hob, a granite worktop,  
an extraction system and plenty of storage space for all your kitchen utensils.  
The kitchen is also equipped with a refrigerator, dishwasher and a combi-oven/
microwave and has built-in lighting, a tiled floor and French doors that open out 
onto the patio at the back of the property. 

Next to the kitchen, a practical utility room is linked to the office/practice space 
and has a wicket door that opens out into the back garden. The utility room has a 
tiled floor, a sink unit with connections for washing appliances and a separate 
toilet with a wall-hung toilet and a washbasin. The central heating system (Nefit) 
is located here too.



Zowel vanuit de bijkeuken alsmede de entree is een royale kantoor-/praktijkruimte 
bereikbaar. Deze ruimte is ideaal geschikt voor het uitoefenen van een beroep 
aan huis of kantoorruimte, maar denk ook aan studeerruimte, speelkamer of 
gameroom. In dit vertrek is een vaste trap naar een kelderruimte waar extra berg-
ruimte is gesitueerd. 

The property’s large office/practice space can be accessed from both the utility 
room and the entrance to the villa. This room would also work equally well as a 
study, playroom or games room. Stairs in this room lead to a basement and extra 
storage space. 



Eerste etage

Ruime overloop welke toegang biedt naar 2 slaapkamers, master- 
bedroom, separate toiletruimte, 2 badkamers en vaste trap naar tweede 
etage. 

First floor

The large landing on this floor leads to two bedrooms, the property’s 
master bedroom, a separate toilet and two bathrooms. The staircase to 
the second floor is located here too. 



De masterbedroom (ca. 30 m2) is afgewerkt met vloerbedekking, stucwerk en  
inbouwverlichting. Een zeer riante slaapkamer welke toegang biedt naar uw eigen 
privé badkamer. Deze luxe badkamer is voorzien van dubbele wastafel, inloop-
douche met rainshower, designradiator en ligbad. 

The ample master bedroom (approximately 30 m2) is carpeted and features  
stuccowork and built-in lighting. This bedroom also has its own private, luxury 
bathroom with a double washbasin, walk-in rain shower, designer radiator and  
a bath. 



Slaapkamer 2 en slaapkamer 3 zijn beiden eveneens afgewerkt met vloerbedek-
king en voorzien van rolluiken.

The second and third bedrooms on this floor are both carpeted and have window 
shutters.



De tweede badkamer is ideaal voor uw kinderen/gasten en is uitgerust 
met een inloopdouche, wastafel in meubel en designradiator. Deze 
ruimte is afgewerkt met wandbetegeling en een fraaie natuurstenen 
vloer.

The second bathroom is ideal for the family’s children and guests and 
has a walk-in shower, fitted sink and designer radiator. This room has 
tiled walls and a beautiful natural-stone floor.

Tweede etage

Ruime overloop voorzien van vloerbedekking, dakkapel en praktische 
bergkast. De overloop geeft toegang naar 3 slaapkamers.

Slaapkamer 4 is afgewerkt met een laminaatvloer en er bevinden zich 
twee dakramen en een praktische inbouwkast voor het herbergen van 
uw spullen. 

Slaapkamer 5 is afgewerkt met een laminaatvloer.

Slaapkamer 6 is afgewerkt met vloerbedekking waar zich twee dak-
ramen bevinden en een praktische inbouwkast voor het herbergen van 
uw spullen. 

Second floor

The large landing on this floor is carpeted, has a dormer window and  
a practical storage cupboard and gives access to a further three  
bedrooms.

The fourth bedroom has a laminate floor, two skylights and a practical 
built-in storage cupboard. 

The fifth bedroom has a laminate floor too.

The sixth bedroom is carpeted and has two skylights and a practical 
built-in storage cupboard. 





Garage/Bijgebouw

Vrijstaande stenen garage met elektrisch bedienbare sectionaal rol-
deur. Tevens bevindt er zich een ruime bergruimte voor het herbergen 
van fietsen, opslag, gereedschap, buitenspeelgoed, enzovoorts. Beide 
ruimtes zijn voorzien van vloertegels met vloerverwarming en er zijn 
aansluitingen voor elektra en water aanwezig. 

Royale tuinkamer/poolhouse met schuifdeur naar overdekt terras gelegen 
aan het verwarmde buitenzwembad. Deze ruimte is eveneens voorzien 
van vloertegels met vloerverwarming. Een heerlijke plek om helemaal 
tot rust te komen!

Middels een vaste trap in de tuinkamer/poolhouse bereikt u een  
riant souterrain (ca. 70 m2) welke nog volledig naar wens is in te delen. 
Een zeer royale multifunctionele ruimte welke zeer geschikt is voor 
Wellness, mancave, gameroom, gym, enzovoorts. In deze ruimte  
bevinden zich alle aansluitingen voor een douche, toilet en sauna- 
faciliteiten. Tevens is er een mogelijkheid tot het realiseren van een 
ondergrondse doorgang naar de villa. De ruimte is afgewerkt met  
tegelvloer welke is voorzien van vloerverwarming. 

In de technische ruimte bevinden zich de opstelling voor de zwembad-
installatie (Astralpool) met filterpomp, ionisator en PH doseerpomp. 
Ook de warmtepomp (Nibe) met separate boiler (Nibe) zijn eveneens in 
deze ruimte opgesteld. 

Garage and outbuilding

This building houses a garage space with a remote-controlled electric 
sectional roller door and a big storage space for the storage of bicycles, 
tools and outdoor toys, etc. Both of these spaces have been laid with 
floor tiles, have underfloor heating and electricity and water connec- 
tions are present as well. 

The property also includes a spacious garden room/pool house. Its 
sliding door gives access to a covered patio next to the heated outdoor 
swimming pool. This building has been laid with floor tiles too and has 
underfloor heating. Sit back and unwind!

Stairs in the garden room/pool house lead to a large multifunctional 
basement (approximately 70 m2) that would lend itself well to use as a 
wellness space, man cave, games room or gym, etc. This space has all 
the connections necessary for a shower, toilet and sauna facilities too, 
plus a tiled floor and underfloor heating. It would also be possible to 
create an underground passageway to the villa here. 

The property’s technical room is located in the outbuilding too. This is 
also where you will find the swimming pool system (Astralpool), with  
a filter pump, ioniser and pH dosing pump, the heat pump (Nibe) and a 
separate boiler (Nibe). 



Exterieur

De gehele achtertuin is fraai aangelegd en zo ingericht dat u er optimaal van kunt 
genieten. De diverse zonneterrassen geven u de keus om in de schaduw of in de 
zon uw ontspanningsmoment te beleven. De tuin is voorzien van diverse (volwas-
sen) bomen, bloemperken en gazon. Tevens is er een beregeningsinstallatie 
(Rainbird) door zowel de voor- én achtertuin aangelegd. Er bevinden zich diverse 
elektra- en wateraansluitingen op het perceel.

De tuin is voorzien van een verwarmd buitenzwembad met verwarmd overdekt 
terras. Een heerlijke plek om te ontspannen!

Exterior

The entire back garden has been beautifully landscaped and designed with optimal 
enjoyment and privacy in mind. The various patios are the ideal place to relax in 
the sun or shade. The garden boasts a number of (mature) trees, flowerbeds and 
a hedge. The front and back gardens are both watered by a sprinkler system 
(Rainbird). A number of electricity and water connections are available on different 
parts of the plot.

The property’s back garden also benefits from a heated outdoor swimming pool 
and a heated covered patio. It’s a wonderful place to relax!



Een doorgang naast de woning door een poort geeft de mogelijkheid tot achterom. 
Ideaal te noemen is de privacy die deze tuin te bieden heeft. 

The garden can be accessed via a gated space at the side of the property too.







Algemene kenmerken:

•  Zeer royale villa met garage, multifunctioneel bijgebouw én  
kantoor-/praktijkruimte;

•  Volledig geïsoleerd en gedeeltelijk voorzien van vloerverwarming, 
rolluiken en mechanische ventilatie;

• Gesitueerd op een privacy biedend en rustig perceel;

• Voorzien van alarminstallatie;

•  Ideale gezinswoning met maar liefst 6 slaapkamers en  
2 badkamers;

• Verwarmd buitenzwembad;

• Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein;

•  Hapert is gelegen in de Nederlandse Kempen en deze omgeving 
staat bekend om zijn Bourgondische cultuur met een diversiteit 
aan restaurants en cafés en de vele natuurgebieden waar u naar 
harte lust kunt wandelen en fietsen.

General features:

•  A very spacious villa with a garage, a multifunctional  
outbuilding and office/practice space;

•  Fully insulated, underfloor heating (in a number of rooms),  
window shutters and mechanical ventilation;

• A quiet, private plot;

• Protected by an alarm system;

• An ideal family home with six bedrooms and two bathrooms;

• Heated outdoor swimming pool;

• Plenty of off-road parking;

•  Hapert is in the Dutch De Kempen region, which is known  
for its exuberant culture, wide range of restaurants, bars and  
cafés and many nature reserves, where you can walk and  
cycle to your heart’s content.
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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. 

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.

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,

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.

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 differen-
ces, roundings-off or restrictions, for example.

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 re-
quest 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,


