
TE KOOP

Holderbergsestraat 2

4756 TG Kruisland

Vraagprijs:

€ 1.495.000,- k.k.



Bouwjaar: 1867

Soort: woonboerderij

Kamers: 15

Inhoud: 3500 m³

Woonoppervlakte: 550 m²

Perceeloppervlakte: 9270 m²

Overige inpandige ruimte: 380 m²

Verwarming: c.v.-ketel, open haard

Isolatie: dakisolatie, dubbel glas

Kenmerken & specificaties



Omschrijving

Een oase van rust en vrijheid in het weidse 

buitengebied van West-Brabant. Deze prachtige, 

rietgedekte woonboerderij uit 1870 met een 

riante, tot woonruimte verbouwde Zeeuwse 

schuur heeft een oppervlak van 550 vierkante 

meter. Bovendien is er een schitterende parktuin 

op bijna 9300 vierkante meter eigen grond. 





Het pronkstuk is omgeven door weilanden en 

akkers en ligt langs een stil landweggetje. Aan 

een oprijlaan vormt het wit gestuukte voorhuis 

met de fraaie raamluiken en rietgedekte dak met 

wolfseinde een ware blikvanger. Ook de 

aangrenzende, gepotdekselde schuur – ooit een 

koeienstal en nu een fantastische woonruimte – 

is een lust voor het oog. 





Vanaf 2000 is het pand nagenoeg geheel 

opnieuw opgetrokken. Het voorhuis kreeg een 

geïsoleerd schroefdak waarboven de dikke laag 

riet is aangebracht. Ook de schuur is geheel 

verbouwd, draagt een pannendak en heeft hoge 

plafonds. 





De authentieke uitstraling bleef behouden door 

grote staldeuren en prachtige raampartijen. In de 

binnenruimte zijn er eveneens oorspronkelijke 

details zoals imposante, houten steunbalken.





De Zeeuwse schuur herbergt onder meer een 

heerlijke woonkeuken, een meer dan riante 

slaapkamer met fraaie badkamer en een 

fitnessruimte. In het voorhuis treft u onder meer 

een woonkamer en opkamer, nog een keuken en 

badkamer en vier slaapkamers aan. Sommige 

vertrekken kunnen functioneren als extra 

slaapkamers, kantoorruimtes of hobbykamers. 

Dubbele bewoning met ouders of inrichting van 

gastenverblijven voor een B&B behoort 

eveneens tot de mogelijkheden. Het object is 

levensloopbestendig aangezien zich op de 

benedenverdieping slaapkamers en een 

badkamer bevinden.





De buitenruimte is ingericht als haagtuin in 

Engelse stijl. De tuin heeft een weelde aan 

planten en bomen en trekt ook uilen, zangvogels 

en torenvalken aan. 




En wat dacht u van een eigen oogst van de 

noten- en fruitbomen? 





De woonboerderij ligt nabij het dorpje Kruisland 

en Steenbergen. Binnen een kwartier zijn 

Roosendaal en Bergen op Zoom aan te rijden. 

De binnenstad van Rotterdam en die van 

Antwerpen liggen op rijafstand van ongeveer drie 

kwartier.





Indeling:


U voelt zich ongetwijfeld de koning te rijk, 

wanneer u via de elektrisch bedienbare 

toegangspoort en de met grind verharde 

oprijlaan - omzoomd door lindenbomen en met 

tuinpercelen aan weerszijden - de woonboerderij 

bereikt.





Voorhuis:


Links bevindt zich het voorhuis met raamluiken 

en mooie raampartijen die een fraai zicht op de 

tuin rondom bieden. Alle vertrekken zijn er 

uitgerust met balkenplafonds die een rustieke 

uitstraling geven.

















Entree en slaapkamer:


Aan de lichte entreegang met een fraaie 

voordeur, marmeren vloer en houten 

lambrisering liggen een slaapkamer en de 

woonkamer. De slaapkamer doet nu dienst als 

werkkamer. Het vertrek is voorzien van grote 

ramen die een optimale lichtinval bieden.





Woonkamer en keuken:


De sfeervolle woonkamer is uitgerust met een 

schouw met open haard. Een fijne plek om te 

genieten van een glas wijn en een goed gesprek. 

Ook hier een view op het buitengebeuren. Via de 

living loopt u de woonkeuken binnen met 

dezelfde marmeren vloer als in de entreegang. 

De keuken heeft rustieke paneelkasten en een 

granieten aanrechtblad. Verder zijn er een 

ingebouwde vaatwasser, een koelkast en een 

vrijstaand, dubbel gasfornuis met ovens.





Opkamer, kelder, verbinding met Zeeuwse 

schuur:


Terug in de woonkamer is via een trap de 

opkamer te bereiken, eronder ligt een ruime 

kelder met gewelfd plafond. De opkamer is nu 

een leeskamer/kantoor. Wie er even opkijkt van 

zijn boeken, raakt ook hier betoverd door de 

groene oase buiten. 



Wanneer u vanuit de woonkamer rechtsaf slaat, 

belandt u in een hal/bijkeuken die de interne 

verbinding vormt tussen het voorhuis en de 

vroegere schuur.





Eerste verdieping:


Een vaste trap in de woonkamer voert naar de 

royale overloop op de eerste verdieping. 

Daaraan grenzen een inloopkast en drie 

slaapkamers. Verder is er een royale badkamer 

met een tegelvloer, dubbele wastafel, groot 

badkamermeubel, douche, toilet en een bidet. 

Ook vanuit de bovenverdieping is er een 

schitterend uitzicht over de landelijke omgeving.





De meeste vertrekken in het voorhuis hebben 

een balkenplafond, behangwanden en een 

tapijtvloer.





Zeeuwse schuur:


Aan het voorhuis grenst de zeer riante Zeeuwse 

schuur die op traditionele wijze is gebouwd en 

opgetrokken met spouwmuren en deels houten 

planken, houten spanten en gordingen. Deze 

fantastische ruimte kreeg tijdens de ingrijpende 

verbouwing onder meer een nieuwe indeling. 

Alle vertrekken hebben bovendien 

vloerverwarming. 

Over de gehele oppervlakte is een zolder 

gelegen die bereikbaar is via een vaste trap en 

een zee aan bergruimte heeft.





Voorportaal en gang:


Vanaf het erf stapt u via de openslaande, 

dubbele schuurdeuren het smaakvolle 

voorportaal binnen. Op de vloer liggen zwarte en 

witte plavuizen. Imposant zijn de strakke 

stucwanden en het hoge balkenplafond. 


Aan het voorportaal grenst de gang met een 

lengte van liefst zeventien meter en een 

balkenplafond op vier meter hoogte. Ook hier 

zwarte en witte vloerplavuizen.


Aan deze gang grenzen de woonkeuken, 

fitnessruimte, de badkamer, hoofdslaapkamer, 

walk-in closet, een hobbykamer/garage, nog 

een inpandige, dubbele garage en de hal/

bijkeuken die de interne verbinding met het 

voorhuis vormt



Woonkeuken:


Rechts bevindt zich de heerlijk ruime 

woonkeuken (2017) met een eikenhouten vloer, 

stucwanden en balkenplafond. Door de grote 

raampartijen valt veel buitenlicht naar binnen, het 

vertrek ademt rust en gezelligheid. De markante 

gashaard draagt daaraan bij.





Aan de voorzijde is er plek voor een ruime 

eethoek. In de achterste helft ligt de keuken in 

hoekopstelling, met crèmekleurig kastenwerk en 

hoogglans finish. Aan de ene zijde bevindt zich 

een kastenwand en in het midden een recht 

aanrecht met laden. In het midden pronkt een 

royaal kookeiland met dezelfde kastombouw, 

een inductiekookplaat en een sterke afzuigunit 

die erboven in het plafond is gemonteerd. 

Verder: een vierkante rvs-spoelbak en een 

ingebouwde vaatwasser, koelkast, vrieskast en 

combimagnetron. Via de buitendeur komt u in de 

tuin.





Fitnessruimte:


Naast de keuken ligt een grote kamer die nu is 

ingericht als fitnessruimte. Op de vloer ligt tapijt. 

Er zijn twee grote ramen met zicht op de tuin. 

Het vertrek is uitgerust met een balkenplafond.








Hoofdslaapkamer:


Aan de overzijde is de zeer royale, 

hoofdslaapkamer gesitueerd met toegang tot de 

eigen badkamer en een walk-in closet. Dit 

slaapvertrek heeft gigantische afmetingen, een 

balkenplafond, tapijtvloer en stucwanden. Er is 

tevens een fraaie schouw aanwezig. De 

openslaande tuindeuren bieden er een prachtig 

uitzicht op en toegang tot de buitenruimte. 


Een plek om wakker te worden in weelde.





Badkamer:


Vanuit de slaapkamer komt u in de riante 

badkamer. De ruimte is betegeld met beige-

gemarmerd natuursteen. Hier bevinden zich een 

inloopdouche, een groot ligbad, hangend closet 

en bidet en een royaal badkamermeubel met 

spiegel. In het plafond zijn spots geïnstalleerd. 





Walk in-closet:


Aan de andere kant van de slaapkamer ligt een 

walk in closet. Een perfecte plek voor het 

opbergen van kleding, schoenen en accessoires.



Hal/bijkeuken:


Via de woonkamer en tevens vanuit de gang van 

de schuur is er een toegang tot een royale 

geheel betegelde hal/bijkeuken. Hier ligt een 

plavuizen vloer. In deze ruimte is er een vaste 

kastenwand, een wasmachine- en 

drogeraansluiting en een cv-ketel uit 2018.


Aan de hal/bijkeuken ligt een betegelde 

toiletruimte met plavuizenvloer, uitgerust met een 

zwevend closet. In de hal/bijkeuken bevindt zich 

de meterkast voorzien van 18 groepen, en 5 

aardlekschakelaars (3x 35 amp.). Een loopdeur 

heeft toegang tot de buitenruimte.





Hobbykamer/garage:


Aan de gang ligt ook een royale hobbykamer/

garage met een gecoate betonvloer, 

stucwanden, balkenplafond en diverse 

raampartijen. Er zijn grote, dubbele openslaande 

deuren. Vanuit deze ruimte loopt u naar de 

garage en middels een vaste trap is een hoge en 

zeer ruime bergzolderruimte bereikbaar, 

uitgestrekt over het oppervlak van de hele 

schuur. Hier hangen twee boilers.

















Garage:


Vanuit de hobbykamer en vanaf het erf is de 

dubbele garage bereikbaar met een gelakte 

betonvloer, stucwanden en een balkenplafond. 

Er zijn twee openslaande schuurdeuren en 

diverse raampartijen.





Tuin en erf:


Vanaf de straatzijde ademt de buitenruimte een 

ruimtelijke en landelijke uitstraling. De tuin is op 

architectonische, landschappelijke wijze 

aangelegd, met mooie beukenhagen naar 

Engelse stijl. Er staan onder meer 

kastanjebomen, kersenbomen, platanen, 

appelbomen, notenbomen en er is een 

paddenpoel. Je kunt er overal zitten, in de 

schaduw of in de zon, en het is een paradijselijke 

speelplek voor kinderen.


Vanaf de weg voert een oprijlaan naar de 

woonboerderij en Zeeuwse schuur en langs de 

woning naar de inpandige garage. Ook voor de 

woning is er veel parkeerruimte, er is bovendien 

een overdekte carport met plek voor drie auto’s.



Bijzonderheden:


Het object is aangesloten op gas, water, elektra, 

septic tank, cai en telefoon, voorzien van een 

CV-ketel en een bliksem- en alarmbeveiliging. 


De gehele woning is voorzien van dubbel glas. 


Het geheel is meer dan goed afgewerkt met 

hoogwaardige materialen.





Wij behartigen de belangen van de verkopende 

partij.


Neem uw eigen NVM aankoop makelaar mee!





Alle verstrekte informatie moet beschouwd 

worden als uitnodiging tot het doen van een bod 

of om in onderhandeling te treden. Er kunnen 

geen rechten worden ontleend aan deze 

woninginformatie.





























Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart





De meest gestelde vragen over het kopen en verkopen van een huis




Vanaf het moment dat uw interesse gewekt wordt in een woning tot het moment waarop u het contract van uw nieuwe 
huis tekent, loopt u tegen allerlei vragen aan. Niet zo vreemd, want een huis kopen doet u niet elke dag. Een 
makelaar van de NVM doet dat wel, daarom kunnen we u op de meeste vragen snel een goed antwoord geven. 
Hieronder beantwoorden we de 10 meest gestelde vragen zodat u weet waar u staat wanneer u op zoek gaat naar 
dat huis van uw dromen.





1. Wanneer ben ik in onderhandeling?

U bent pas in onderhandeling als de verkopende partij reageert op uw bod door een tegenbod te doen. U bent echter 
nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal bespreken.





2. Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt?

Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk nog niet tot een verkoop te leiden. Bovendien kan het zijn dat de 
verkoper graag wil weten of er meer belangstelling is. Overigens mag ook met meer dan één gegadigde tegelijk 
worden onderhandeld. Een NVM-makelaar moet dit wel duidelijk melden.




Vaak zal de verkopende NVM-makelaar aan belangstellenden vertellen dat een pand, zoals dat heet, ‘onder bod’ is. 
Als belangstellende mag u dan wel een bod uitbrengen, maar de makelaar mag dan pas met u in onderhandeling 
treden als de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De NVM-makelaar doet geen 
mededelingen over de hoogte van biedingen. Dit zou namelijk overbieden kunnen uitlokken.





3. Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?

Nee. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs moet worden gezien als een uitnodiging tot het doen van een 
bod. Ook als u de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus nog beslissen of hij uw bod aanvaardt of niet, of dat hij zijn 
makelaar een tegenbod laat doen.





4. Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen?

Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen. Daarnaast kunt u als potentiële koper echter 
ook besluiten om tijdens de onderhandelingen uw bod weer te verlagen. Zodra de verkopende partij een tegenbod 
doet, vervalt namelijk uw eerder gedane bod. 





5. Hoe komt de koop tot stand?

Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken (zoals de prijs, de opleveringsdatum en de 
ontbindende voorwaarden), legt de verkopende makelaar de afspraken schriftelijk vast in een koopakte. Ontbindende 
voorwaarden zijn hierin een belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde. 
Wilt u bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor de financiering, dan moet u dit melden bij het uitbrengen van uw 
bod. Het is dan ook belangrijk dat de partijen het eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden 
voordat de koopakte wordt opgemaakt. 




Zodra beide partijen de koopakte hebben ondertekend en de koper een afschrift van deze akte heeft ontvangen, 
treedt voor u als particuliere koper de wettelijke bedenktijd van drie dagen in werking. Binnen deze tijd kunt u als 
koper alsnog afzien van de aankoop. Doet u dit niet, zijn de financiën rond en vormen ook eventuele andere 
ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht 
plaatsvinden bij de notaris.





 6. Mag een makelaar van de NVM tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen?


Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk te bepalen 
is wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar - in overleg met de verkoper - besluiten de lopende 
onderhandelingen af te breken en de biedprocedure te wijzigen om vervolgens te kiezen voor bijvoorbeeld een 
inschrijvingsprocedure. Hierbij hebben alle bieders een gelijke kans om het hoogste bod uit te brengen. Alvorens het 
systeem te wijzigen, dient de makelaar uiteraard eerst de eventueel gedane toezeggingen na te komen.



 7. Wat is een waarborgsom?

Tot zekerheid van de nakoming van de koper wordt over het algemeen in de koopovereenkomst een artikel  
opgenomen, waarbij de koper zich verplicht binnen een afgesproken periode een waarborgsom te storten. Deze 
waarborgsom bedraagt in de regel 10% van de koopsom en wordt bij de eigendomsoverdracht in mindering gebracht 
op de koopsom.Vaak regelt de financier deze zekerheidsstelling d.m.v. een bankgarantie.





 8. Wat is een optie?


Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met 
een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt 
bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie nog wel gebruikelijk. 
Bij het aankopen van een bestaande woning niet. Het begrip ‘optie’ wordt daarbij vaak ten onrechte gebruikt. Dan 
heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende NVM-makelaar kan doen aan een 
belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo’n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een 
belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar van de NVM zal in de 
tussentijd proberen niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd 
gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. Een optie 
kunt u niet eisen; de verkoper en de verkopende NVM-makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces 
bepaalde toezeggingen worden gedaan. 





 9. Moet een makelaar als eerste met mij in onderhandeling gaan als ik de eerste ben die belt voor een 

bezichtiging of als ik als eerste een bod uitbreng?

Nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. Hij heeft wel de plicht u 
daarover te informeren. Hebt u serieus belangstelling, vraag de makelaar dan wat uw positie is. Dat kan teleurstelling 
voorkomen.





 10. Zit de makelaarscourtage in de ‘kosten koper’?


Nee. Onder ‘kosten koper’ vallen de kosten die de overheid koppelt aan de overdracht van een woning. Dat zijn de 
overdrachtsbelasting (2%), de notariskosten voor het opmaken van de leveringsakte en de kosten voor het inschrijven 
daarvan in de registers. Daarnaast dient de koper rekening te houden met de (notaris)kosten voor de opmaak en 
inschrijving van de hypotheekakte. Heeft de verkopende partij een makelaar ingeschakeld om de woning te verkopen, 
dan komen de kosten hiervan voor zijn rekening. De verkopende makelaar is immers belangenbehartiger van de 
verkoper en niet van u als koper. Om deze reden is het doorgaans ook verstandig om zelf een makelaar van de NVM 
in te schakelen. De makelaarscourtage voor een aankopende makelaar komt wel voor rekening van de koper.





 Meer informatie?


Kijk ook eens op de website www.nvm.nl








 Disclaimer




Deze brochure is met zorg samengesteld. Voor de juistheid van de verstrekte informatie zijn wij in de regel in grote 
mate afhankelijk van derden.




De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden.




Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.




Een woning kopen doe je maar een paar keer in je leven. Graag zullen wij u adviseren.



Aantekeningen



Heeft u interesse?

Straatweg 94

3051 BL Rotterdam




010 – 422 6144 
kolpa.vdhoek@sothebysrealty.nl

www.kolpavanderhoek.nl

www.sothebysrealty.nl


