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Droom niet
je leven...
Leef je
dromen!

WELKOM
Exclusieve woningen vragen om een

Doelgerichte marketing

exclusieve aanpak, alleen maatwerk telt.

Iedere woning is een project op zich.

Juist daarom bemiddelt Honders/Alting

Honders/Alting analyseert per woning

al ruim 25 jaar succesvol in het luxe

de kansen en uitdagingen, de basis voor

woonsegment. Honders/Alting is

een doelgerichte marketingstrategie. We

gespecialiseerd in de verkoop en

kennen de markt, weten hoe we de

aankoop van droomhuizen in binnen-

doelgroep kunnen bereiken en hoe we

en buitenland. Unieke deals voor unieke

van passanten klanten maken. Met onze

mensen.

krachtige marketingtools brengen we
partijen bij elkaar en smeden samen

‘WORKING FOR A BIG SMILE'
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VOORTSEPAD 6 A,
HILVARENBEEK
Zien is geloven! Ondanks dat we ons best doen om deze
woning zo goed mogelijk te omschrijven, móét je deze
gezien hebben om te ervaren hoe uniek deze woning is.
In de stedendriehoek Eindhoven, Tilburg en Turnhout
staat op een enigszins verscholen plek een magnifieke
loft-woning met een unieke ligging waar optimale privacy
gewaarborgd wordt. Meer dan 480 m2
gebruiksoppervlakte, verdeeld over twee woonlagen en
geïnspireerd op het loft-principe verleiden je tot een
nadere kennismaking. Vanuit alle kamers heb je toegang
tot de tuin met zwemvijver of het terras met een haast
Caribische uitstraling. Ben je op zoek naar een uitstekend
onderhouden, unieke villa met een ongekend hoog
wooncomfort dan is dit wellicht jouw 'thuis'.
Hilvarenbeek ligt te midden van een kleinschalig
cultuurlandschap waardoor beekjes als de Roodloop, het
Spruitenstroompje en de Hilver stromen. Er is een goede
verbinding met de A58, A67 en het Belgische wegennet.
Tilburg is ongeveer een kwartier rijden, Eindhoven 20
minuten en Turnhout bereik je binnen een half uur.
Hilvarenbeek heeft een goed voorzieningenniveau met
diverse winkels, basis- en middelbaar onderwijs,
sportfaciliteiten en mooie natuur.

KENMERKEN
EXTERIEUR
Aan het Voortsepad is parkeergelegenheid voor minimaal
twee auto’s op eigen terrein. In het midden van de groen
haag is de deur naar de L-vormige tuin met ruimschootse
mogelijkheid om in de zon te zitten. Centraal in de tuin is
de zwemvijver met twee grote terrassen; een plek om
volledig tot rust te komen. Op de eerste verdieping is het
grote, overdekte terras met een breed dakoverstek waar
het tijdens een warme zomerdag aangenaam vertoeven

Status:
Bouwjaar:
Woonoppervlakte:
Perceeloppervlakte:
Inhoud:
Aantal kamers:
Aantal slaapkamers:
Aantal badkamers:

Beschikbaar
2007
482 m²
664 m²
1854 m³
9
3
1

is. Het is niet voor niets dat je deze architectuur met brede
dakoverstekken aantreft in de Caribbean...
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Eerste verdieping
Letterlijk wonen op niveau met grote ramen, schuine dakvlakken en open ruimtes; de eerste
verdieping etaleert al haar schoonheid in de meest pure vorm. Via de brede trap met vide kom je in
de prachtige woonkamer met een mooie gietvloer, uiteraard met vloerverwarming. De woonkamer is
ingedeeld met een zitkamer, tv-kamer, een speelkamer en een eetkamer; ruim genoeg voor jou en je
gezin en voor het ontvangen van gasten. Meerdere schuifpuien zorgen voor een goede verbinding
met het overdekte terras en de haard tussen het zit- en het eetgedeelte doorbreekt de enorme lengte
van 20 meter op een subtiele wijze.
Vanuit de eetkamer heb je toegang tot een hal met de cv-ruimte, toiletruimte en de woonkeuken. De
trap in de hal leidt naar de kantoorruimte en slaapkamers op de begane grond alsmede de tuin met
grote terrassen. De woonkeuken heeft een geheel eigen karakter dankzij de houten dakconstructie,
houten vloer en de ramen met roedeverdeling. De luxe keukeninstallatie met alle denkbare
apparatuur past perfect in deze keuken en er is plek voor een lange eettafel waar je volop geniet van
al het moois dat je omringt.
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Volop gezelligheid
aan deze eettafel
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Begane grond
Op de begane grond zijn de functies slapen, werken en ontspanning gecombineerd. De grote
kantoor-/hobbyruimte heeft een eigen toiletruimte en een kitchenette waardoor je apart van het
woongedeelte kunt werken. Grote ramen aan drie zijden en openslaande deuren naar de tuin zorgen
voor een aangename ruimte. Deze ruimte is thans ingericht als fitness- en werkruimte.
Het middelste gedeelte van de begane grond is ingedeeld met drie slaapkamers en een luxe
badkamer. Vanuit alle slaapkamers geniet je volop van de tuin met zwemvijver en de privacy die je
ervaart. De badkamer heeft alle wenselijke luxe en een doordachte indeling: van links naar rechts zijn
er twee wastafels met wandkranen, een apart toiletgedeelte, dubbele douche en een ligbad.
Tenslotte de plek waar ontspanning centraal staat. De grootste ruimte is ingericht als bar-/
ontspanningsruimte en heeft openslaande deuren naar de tuin. In de hoek van deze ruimte is een
toiletruimte met portaal waar wederom duidelijk wordt dat de afwerking en materiaalgebruik van
uitzonderlijk niveau zijn.
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Heerlijk centraal deze
tweezijdige openhaard
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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ONS TEAM

DIENSTEN
HENK HONDERS

Honders/Alting Makelaars is gespecialiseerd in exclusieve woningen. Honders/Alting
onderscheidt zich door voor iedere woning een unieke marketingstrategie te bepalen,
waarbij een stijlvolle en op de doelgroep afgestemde presentatie centraal staat.

makelaar-taxateur

‘Het verkrijgen van een opdracht is en blijft een
bijzonder moment, ook na 25 jaar. Het vertrouwen van een nieuwe opdrachtgever geeft me
altijd weer een enorme drive om het beste eruit

VERKOOP

AANKOOP

Wie zijn exclusieve woning wil verkopen, heeft een doelgericht plan van aan-

Een exclusieve woning is geen alledaagse aankoop. De selectie, waarde-

pak nodig dat op maat is gemaakt voor de te verkopen woning. Kopers zijn

bepaling en onderhandeling vragen om specifieke expertise. Juist als uw

schaars, veeleisend en niet eenvoudig strikken. Veel potentiële kopers hebben

droomhuis binnen handbereik is, is het belangrijk het hoofd koel te houden.

slechts een latente vraag en zijn zijn moeilijk te identificeren.

Met Honders/Alting aan uw zijde bent u verzekerd van de beste deal. Een

Honders/Alting heeft de kennis en kunde om deze kopers wél te bereiken en

verantwoorde investering in levenskwaliteit, met duurzaam woongenot als

te verleiden.

direct resultaat.

VERHUUR

TAXATIE

te halen.’

KENNETH ALTING
makelaar-taxateur

‘Ieder verkoopproces is anders. Met passie speel
ik dit spel van geven en nemen, met als ultieme
bekroning een geslaagde transactie. Het onbereikbare mogelijk maken, daar doe ik het voor.’

Exclusieve woningen kunnen aantrekkelijk zijn als verhuurobject, bijvoorbeeld

Ervaring en kennis zijn onmisbaar bij het taxeren van woningen in het hogere

RENÉ SMAAL

voor expats. Honders/Alting adviseert, begeleidt en vertegenwoordigt

segment. Honders/Alting verzorgt taxaties op basis van de meest gangbare

specialist exclusieve buitenlandse
woningen

opdrachtgevers bij de verhuur van exclusieve woningen.

taxatiemodellen.
De taxaties van Honders/Alting worden gebruikt voor alle voorkomende doelen,
zoals financiering, boedelscheiding, successie, splitsing of op verzoek van een
rechtbank. Daarnaast verzorgt Honders/Alting gecertificeerde taxaties, wat door

Met meer dan 20 jaar ervaring en kennis van

steeds meer banken gevraagd wordt.

de buitenlandse makelaardij zijn wij uw ideale
gesprekspartner voor uw buitenlandse woning

De taxateurs van Honders/Alting zijn lid van het Nederlands Register Vastgoed

in het exclusieve segment.

Taxateurs (NRVT) en werken volgens de NVM- en Taxateursunie en/of NWWInormen.

SASKIA HONDERS
office manager

‘Klanten zijn eerst en vooral mensen. Pas als je
weet wat iemand drijft, kun je optimale service
leveren. Een woning is meer dan een transactie
en daarom staat de mens altijd centraal.’
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De Lind 18
5061 HW, Oisterwijk
013 – 523 26 00
info@hondersalting.nl
www.hondersalting.nl

