
WATERTORENSTRAAT 7

Op een super locatie in de “Bomenbuurt” in de wijk Noordhoek 
gelegen op steenworp afstand van het nieuwe Spoorpark en 
het centrum van Tilburg. Een goed onderhouden, gerenoveerde 
en authentieke jaren ’30 woning met 3 slaapkamers, zolder en 
achter-tuin op het noorden. Er is voor de deur gelegenheid om 
de auto te parkeren. Verder is deze woning gunstig gelegen ten 
aanzien van het stadscentrum, de Albert Hein XL, het Centraal 

Station en zijn er verschillende scholen in de buurt.

OPEN HUIS9 & 10 AUGVAN 11:00 - 16:00KIJK, ERVAAR &DOE EEN BOD



Bouwjaar: 1931 
Perceeloppervlakte: 130 m2

Woonoppervlakte: 100 m2 
Inhoud: ca. 325 m3

Energielabel: D

BEGANE GROND
 

Gang/entree met watermeter, trapopgang, 
authentieke tegelvloer en mogelijkheid 
tot twee ingangen naar de woonkamer. De 
woonkamer wordt verdeeld door ‘en suite’- 
deuren, met een inbouwkast voor één van 
de deuren. In de sfeervolle kamer ligt een 
houten ‘kasteel’-vloer. De ondervloeren in 
zowel de kamer als de keuken zijn in 2008 

geïsoleerd.

In de keuken ligt een tegelvloer. Door de 
gerenoveerde keuken, met bergkast, authen-
tieke servieskast en uitgevoerd met vaat- 
wasser, koelkast, vriezer, groot gasfornuis/
oven en afzuigkap, kom je in de bijkeuken 
waar de cv-combi ketel hangt (Vaillant, 2006). 
Naast de bijkeuken, waar tevens de achter-
deur met toegang tot de achtertuin zich 
bevindt, is de eveneens gerenoveerde 

badkamer te vinden.

De ruime badkamer is ingericht met 
een wastafel, grote inloopdouche met 
thermostaatkraan en zwevend closet. Ook 
is hier de aansluiting voor wasapparatuur te 
vinden. De gehele aanbouw is gemoderni-
seerd met stucwerk wanden en geïsoleerde 
plafonds en elektra. Wel zijn de authentieke 
paneeldeuren over de gehele begane grond 

behouden.



1e VERDIEPING 

Overloop, 3 slaapkamers van respectieve- 
lijk 12m2 / 11m2 en 6 m2. Twee ruimere 
slaapkamers met een inbouwkast en 
laminaatvloeren. Eén kleinere slaapkamer 

met eveneens een laminaatvloer. 

2e VERDIEPING
 

Vaste, edoch steile trap naar de zolder. 
De in 2006 geïsoleerde zolder is voorzien 
van twee Velux tuimelramen. Momenteel 
in gebruik als kantoor. De mogelijkheid is 
er om een vierde slaapkamer te creëren. 

TUIN

Een ca. 17 meter diepe achtertuin op het 
Noorden grenst aan de achterkant aan 
een andere achtertuin. De tuin is aan-
gelegd met zonneterras, gazon, kleine 
moestuin en brede aanloop. Ook staat 
er een speeltoestel. Fietsen kunnen 
gestald worden in de met golfplaten 
overdekte betonnen schuur. De ingang 
achterom, door de poort en gedeeltelijk 
onder het eigen huis door, wordt gedeeld 

met de buren.

Verrassend, authentieke woning met 
jaren ’30 elementen, hardhouten kozijnen, 
volledig voorzien van dubbele beglazing, 
geïsoleerde zolder die kan dienen als 
slaapkamer, atelier of kantoor, op steen-
worp afstand van het centrum, Centraal 
Station en Spoorpark, parkeren voor 
de deur, zeer kindvriendelijke woonom- 
geving met speeltuin nabij (Lindeplein).



KENMERKEN

OVERDRACHT
Vraagprijs  € 239.000 k.k.
Aangeboden sinds 12 juli
Status   te koop
Aanvaarding  dec/jan (in overleg)

BOUW
Soort woonhuis eengezinswoning,
   tussenwoning
Soort bouw  bestaande bouw
Bouwjaar  1931
Soort dak  zadeldak met pannen

INDELING
Aantal kamers 5 kamers (3 slaapk.)
Aantal badkamers 1 badkamer,
   inclusief 1 toilet
   (begane grond)
Badkamervoorzieningen toilet, ruime 
    inloopdouche
Aantal woonlagen 2 woonlagen en
   een zolder
Voorzieningen TV kabel, dakramen

 

ENERGIE
Energielabel  D
Isolatie  dakisolatie en
   dubbel glas
Verwarming  cv-ketel
Warm water  cv-ketel
Cv-ketel  Vaillant (gas, combiketel, 
   2006, eigendom)

KADASTRALE GEGEVENS
TILBURG P 7630
Eigendomssituatie volle eigendom

BUURT
Noordhoek, Tilburg
Basisschool   Montessorischool
   De Elzen,
   Obs De Vuurvogel
Supermarkt  AH XL, Aldi, Jumbo, 
   Ekoplaza 
Bushalte  Hart van Brabantlaan, 
   Bredaseweg, Centraal 
   Station

Voor meer informatie mail naar: watertorenstraat7@gmail.com of
kijk voor meer foto’s op: educationontour.com/watertorenstraat7


