
 
 

 
Te Koop 

 
 Neterselsedijk 10 Lage Mierde 

 

Modern landhuis  
 

met weiland en paardenstallen 
 

 
 

Perceelgrootte 9.335 m²  
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Omschrijving  

Algemeen 
 

Prachtig veelzijdig landhuis, gelegen op een fraaie locatie aan een uitvalsweg van Lage Mierde  

in de Brabantse Kempen, aan de rand van Landgoed de Utrecht. Voorzien van grote garage, 

gastenverblijf, paardenstallen met rijbak, weiland en een oude originele boomgaard met zeer 

karakteristieke fruitbomen. 

Het landhuis uit 2002 is gelegen in het mooie dorpje Lage Mierde op slechts 20 minuten rijden 

van hartje Tilburg en circa 30 minuten tot Eindhoven Airport.   

Direct tegenover de woning ligt de Dunsedijk waarover je met een half uurtje wandelen of te 

paard bij het befaamde etablissement Herberg In Den Bockenreyder kunt komen. 

 

Een ideale woning voor paardenliefhebbers en/of van mensen die houden van natuur, wandelen, 

buitenleven of van rust. Verder uitermate geschikt voor de uitoefening van een beroep aan huis, of als 

Bed & Breakfast locatie. 
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Omgeving 
 

Dit mooie landhuis is gelegen in Lage Mierde, Gemeente Reusel-De Mierden grenzend aan Landgoed 

De Utrecht. Lage Mierde ligt op een dekzand rug tussen de riviertjes Raamloop en Reusel, die ten 

noorden van het dorp bij elkaar komen, op het landgoed Wellenseind dat grenst aan Landgoed De 

Utrecht. Ten westen van het dorp bevindt zich de Wellenseindse Heide, waarin enkele vennen liggen. 

Ook de Mispeleindse Heide, een natuurgebied ten noorden van Lage Mierde, maakt deel uit van 

Landgoed De Utrecht. 

 

Landgoed “De Utrecht” strekt zich uit over de gemeentes Hilvarenbeek en Reusel de Mierden. De totale 

omvang van het Landgoed is 2.485 hectare en omvat ca 1.600 ha bos, 600 ha landbouwgrond, 200 ha 

natuurterrein en 100 ha overig waarden golfbaan, wegen, water en erven.  

 

Op loopafstand van de woning ligt eveneens op Landgoed De Utrecht herberg “In Den Bockenreyder” in 

Esbeek. Deze is vanwege zijn mooie ligging, omgeving en sfeervol gezellig terras bekend voor veel 

wandelaars, ruiters en fietsers.  
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Gemeente Reusel-De Mierden kent daarnaast ook vele bezienswaardigheden & (Rijks-)Monumenten 
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Omschrijving woonhuis 

Het woonhuis is in 2002 volledig nieuw gebouwd. Er is gebruik gemaakt van kwalitatief hoogwaardige 

materialen. Voor waterbesparing zijn er voorzieningen getroffen om gebruik te maken van onder de 

woning opgevangen regenwater, als spoelwater voor het toilet en voor gebruik als water voor de 

wasmachine. Als energiebesparing is er een Q Solar warmtewisselsysteem aangelegd waarbij gebruik 

wordt gemaakt van zonne-energie bij de productie van warm water. Verder zijn er 16 zonnepanelen 

geïnstalleerd en is de woning voorzien van hoogwaardige dak- spouw en vloerisolatie en is het 

mechanisch afzuigsysteem voorzien van een warmtewisselaar. Energielabel klasse A. 

Het dak is gedekt met keramische roodbruine dakpannen en voorzien van zinken dakgoten. Raam en 

deurdorpels uitgevoerd in natuursteen.  

 

Aan de achterzijde van de woning is een royale overkapping gerealiseerd welke volledig met planken 

onderschoten is en met pannen gedekt, met uitzicht op de prachtige tuin met authentieke oude 

fruitbomen.  

 

Aan de oostzijde bevindt zich, middels een tussenlid met de woning verbonden, prachtige ruimte. Dit is 

een inpandige garage berging welke plaats biedt voor het stallen van twee auto’s. Een gedeelte van dit 

gebouw is in gebruik als gastenverblijf. De zolder is bereikbaar met een vast trap. 

 

Inhoud woning  750  m³ 

Woonoppervlakte  214   m² 

Inhoud garage berging atelier:  325 m³ 

Bruto oppervlak garage berging atelier   76  m²  
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Indeling Begane grond 

 

Entree/hal; Entree via de voordeur naar ruime hal met vide en trapopgang met gesloten 

houten trap. Meterkast met aansluiting van aardgas, elektriciteit (380Volt), 

telefoon en glasvezelkabelaansluiting. Wanden en plafond van stucwerk en 

betegelde vloer met vloerverwarming. 

 

   
 

 

Kantoor/werkkamer; Deze ruimte is een fraaie werkkamer welke eveneens gebruikt zou kunnen 

worden als slaapkamer op de begane grond. Wanden en plafond van stucwerk 

en vloer bedekt met Novilon. In deze ruimte is ook de verdeling van het 

vloerverwarmingssysteem opgenomen. 

 

                                        
 

Woonkeuken; De zeer praktische en tijdloze woonkeuken is voorzien van deels betegelde witte 

wanden in combinatie met stucwerk. Plafond is eveneens deels uitgevoerd met 

stucwerk wat op een fraaie manier wordt afgewisseld met een gedeelte met fijn 

bezaagde houten delen. Keukenblok bestaat uit een maatwerk keuken met drie 

delen, waaronder een keukeneiland van 1,00 x 1,80 meter. Uitgevoerd met 

keukenkastjes van massief beuken en een Belgisch hardsteen werkblad en RVS 

spoelbak. Inbouw magnetron en vaatwasser. Een luxe 90 centimeter breed 5 pits 

separaat gasfornuis met aardgas gestookte oven. Een losse manshoge RVS 

koelkast (nagenoeg nieuw).  
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  Deze royale woonkeuken wordt gebruikt als leefkeuken. Ze biedt veel ruimte voor 

een grote eettafel en heeft erg veel lichtinval via een glazen pui waarvan het glas 

tot aan de grond door loopt. Het buiten terras is via tuindeuren vanuit deze 

keuken bereikbaar. Ensuite deuren geven toegang tot de woonkamer.  
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Woonkamer; De lichte woonkamer heeft veel daglichtinval via ramen waaronder een met veel 

glas uitgevoerde erker en via glazen tuindeuren die toegang bieden tot het 

overdekt terras met uitzicht op de prachtige tuin. In de woonkamer bevindt zich  

tevens een sfeervolle gasgestookte haard. Wanden en plafond van stucwerk en 

uit eiken delen opgebouwde vloer. 
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Kelder; De ruime, koele kelder met voorraadrekken is absoluut 100% droog, zowel de 

wanden als de vloer zijn geheel betegeld en heeft beluchting via een koekoek. 

Deze ruimte is voorzien van een vaste trap en is via de woonkeuken bereikbaar. 

 

        
 

Entree/hal achterom; De entree/hal achterom is in Brabant feitelijk de hoofdtoegang tot de woning. 

Deze achterom biedt toegang tot de keuken, de wasmachine ruimte, de garage 

berging, een badkamer en tot een toilet.  

Toilet; Fraai uitgevoerde hangtoilet met fontein en daglichttoetreding. Geheel betegelde 

toiletruimte. Vloer voorzien van vloerverwarming. Stucwerk plafond.  

Badkamer; Dit is in feite naast de badkamer op de eerste étage de tweede badkamer van de 

woning. Geheel betegelde ruimte voorzien van daglichttoetreding door 

draaikiepraam, met inloopdouche en vaste wastafel. Vloer voorzien van 

vloerverwarming. Stucwerk plafond.  

Wasmachine ruimte; Deze praktische ruimte heeft aansluitingen voor wasmachine en wasdroger. 

Voorzien van een spoelfontein met warm en koud stromend water. Geheel 

betegelde ruimte, vloer voorzien van vloerverwarming. Stucwerk plafond.  
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Indeling eerste étage 

 

Overloop; Ruime overloop bereikbaar via de ruime hal met trapopgang met gesloten houten 

trap met vide. Eenzelfde soort laminaat vloerbedekking op overloop en alle 

slaapkamers 

Badkamer Badkamer met ligbad, twee afzonderlijke vaste wastafels, hangtoilet en 

inloopdouche. Veel daglicht via over de aanwezige brede raampartij. Vloer 

betegeld en voorzien van vloerverwarming. Wanden grotendeels betegeld en 

stucwerk plafond. 

Slaapkamers Vier ruime slaapkamers waarvan er twee voorzien zijn van een vaste wastafel en 

de andere twee hebben de aansluitingsmogelijkheid hier van. Alle kamers zijn 

voorzien van draaikiepraam en voorzien van telefoon en TV aansluiting. De 

masters bedroom heeft een vaste kasten wand met hang en legdelen. 
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Indeling tweede étage Bereikbaar middels vaste open trap. Daglicht toetreding middels Velux dakraam. 

Open ruimte manshoog en zeer goed bruikbaar voor berging en opslag, voorzien 

van betonnen vloer. In deze ruimte bevindt zich de verwarmingsinstallatie en de 

mechanische afzuiginstallatie.  

 

                                     
 
 

Garage/berging         Ruime inpandige garage/ berging met ruimte voor twee auto`s met elektrisch 

bediende houten draaideur. De garage is voorzien van een betonnen vloer en 

wanden van betonsteen met draaikiep ramen. Middels vaste trap toegang tot  

 ruime betonnen zolder met stalen spanten. Deze ruimte heeft daglicht toetreding 

en is goed geïsoleerd en is uitermate geschikt om intensief te gebruiken voor werk 

of hobby. Onder de garage bevindt zich een voorraadtank van 2.000 liter voor 

opvang van hemelwater en pomp voor toilet en wasmachine.  

.  
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Gastenverblijf            Achterste gedeelte van de ruimte is in gebruik als gastenverblijf. Deze ruimte heeft 

geen zolder en daardoor veel volume en zou geschikt gemaakt kunnen worden om 

te gebruiken voor Bed & Breakfast of als mantelzorgwoning.  

Deze ruimte is via de garage bereikbaar en heeft daglichtinval via raam en de 

openslaande tuindeuren die uitzicht bieden op de prachtige tuin. De ruimte met 

betonnen vloer met vloerbedekking en stenen muur is voorzien van centrale 

verwarming.  
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Schuur/paardenstal Op het erf staat een schuur 8 x 10 meter. Voorzien van elektriciteit en van 

waterleiding. Dit gebouw is met pannen gedekt, met vezelplaten onderschoten en 

voorzien van een zinken dakgoot. Wanden zijn opgebouwd uit betonnen 

schuttingplaten als binnenblad met een houten gepotdekseld buitenwand.  

Voorste gedeelte (ongeveer een derde gedeelte) is voorzien van houten zolder. 

Dit deel is in gebruik als werkplaats en fietsenstalling. Het achterste gedeelte is 

bereikbaar via een deur in de achtergevel. Dit gedeelte is ingericht voor het 

houden van paarden met een drietal paardenboxen. Aan de zijgevel is een 

overdekte (niet vergunde) bergruimte gecreëerd van circa 3 x 4 meter. 

 

                                       
 

                                       



 
 

 

 

 Pagina 14 van 23                                                     

Buitengebeuren: Dit pand heeft een uitgebreid erf met bijgebouw. Het erf is toegankelijk middels 
een met betonklinkers verharde oprit. Rondom het huis is een ruime tuin 
gelegen met veel gazon, een prachtige  

boomgaard met karakteristieke fruitbomen, een rijbak  en weilanden.   

De tuin is voorzien van waterleiding en rioolaansluiting. 

 

Overdekt terras; Dit overdekte terras is zowel vanuit de keuken als vanuit de woonkamer 

bereikbaar. Vanuit deze plaats heeft u veel privacy en een schitterend uitzicht 

over de tuin en de daar achter gelegen paardenstallen met rijbak.  
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 Pagina 18 van 23                                                     

 

Bestemming 

 

Het bestemmingsplan “Buitengebied 2009” vastgesteld op 22-09-2009 geeft voor object gedeeltelijk 

enkelbestemming “wonen” en gedeeltelijk enkelbestemming “Agrarisch met waarden” aan.  

Kadastrale aanduiding 
 

Hooge en Lage Mierde, sectie K, nummer 740  Groot 9.335 m² 
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Bijzonderheden 

 

 Volop privacy en een mooi uitzicht. 

 Er zijn 16 parallel geschakelde zonnepanelen op het achterdak gelegen. 

 Een uniek object voor natuur- en dierenliefhebbers, maar ook voor beroep aan huis of  

bed&breakfast 

 De woning is zeer goed geïsoleerd en heeft dan ook energieprestatiecertificaat wat valt in de 
“klasse A”. 
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Vraagprijs: € 795.000 kosten koper. 

Aanvaarding in overleg. 

Informatie; 
 
Jos Claassen 

Groenewoudsedijk 3 

5091 JL Oostelbeers 

Tel 013 514 2746 

Fax 013 514 2654 

Mob 06 543 00 161 

E-mail jos@josclaassen.nl 

www.josclaassen.nl 

 

Algemeen 

Alle hierbij vermelde gegevens zijn naar beste kennis en wetenschap en te goeder trouw 

samengesteld. Mochten er desondanks toch onvolkomenheden in voorkomen dan kan de koper 

of een geïnteresseerde daar geen rechten aan ontlenen. Object wordt aangeboden onder 

voorbehoud goedkeuring van de eigenaar c.q. opdrachtgever. Deze brochure moet gezien 

worden als een uitnodiging tot onderhandeling er kunnen verder geen rechten aan worden 

ontleend. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid t.a.v. het aanvragen of verkrijgen van 

benodigde vergunningen, toestemmingen e.d. Koper heeft zelf onderzoeksplicht ten aanzien van 

mogelijkheden of onmogelijkheden van bestemmingsplannen en vergunningen op het object van 

toepassing zijn.  

 

Waarborgsom 

Tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van koper wordt door koper binnen drie 

weken na overeenstemming, een waarborgsom of bankgarantie in handen van de notaris gestort 

respectievelijk gesteld groot 10% van de koopsom. 

 

Maatvoering 

De vermelde oppervlaktematen en inhoudsmaten van de ruimten zijn globaal gemeten en de 

maten zijn circa vermeld. (aan de juistheid hiervan kunnen geen rechten worden ontleend) De 

omschreven oppervlak is bruto vloeroppervlak en de inhoud is bruto inhoud. 

 

Voorgaande informatie is naar onze mening uit betrouwbare bron afkomstig, Jos Claassen 

aanvaart geen aansprakelijkheid voor de juistheid hiervan. Deze informatie is geen aanbieding in 

de zin van het Burgerlijk Wetboek, doch uitsluitend een uitnodiging tot onderhandelen. Deze 

informatie wordt aan meerdere gegadigden verstrekt. De NVR voorwaarden zijn van toepassing. 

 

Indien de lezer van deze brochure begrippen niet begrijpt of nadere uitleg hierover wil, dan zal 

Jos Claassen dit graag willen toelichten.  

Voor meer informatie en/of voor het maken van een afspraak voor een bezichtiging, kunt u 

contact opnemen met ons kantoor. 

 

mailto:josclaassen@hetnet.nl
http://www.josclaassen.nl/
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Vragen & antwoorden over de onderhandeling 

Bieden 

Wanneer u geïnteresseerd bent in een woning die te koop staat volgt over het algemeen een traject van bieden en 

onderhandelen. U kunt naar eigen inzicht, of bijgestaan door een aankopend makelaar, een bod doen op de 

woning. Uiteraard dient dit bod enigszins gerelateerd te zijn aan de vraagprijs om door de verkoper serieus te 

worden genomen.  

 

Onderhandelen 

Nadat u dit bod heeft gedaan is het mogelijk dat de verkoper wenst te onderhandelen. Hij zal een tegenbod doen 

waarop u weer kunt reageren. Op die manier zult u, mits de insteek goed was, tot elkaar kunnen komen.  

 

Optierecht 

Na de onderhandeling kan de verkoper u een optie gunnen. Dit houdt in dat u het eerste recht van koop, voor de 

reeds onderhandelde prijs, krijgt van de verkoper. Aan het optierecht is altijd een termijn verbonden. Gedurende 

deze termijn mag het object niet aan iemand anders worden verkocht. Tijdens de optieperiode kunt u overwegen of 

u tot aankoop over wilt gaan en bijvoorbeeld nagaan of u een financiering kunt krijgen voor het object.  

 

Koopovereenkomst 

Wanneer u binnen de optieperiode besluit over te gaan tot aankoop van het object, dan is de koop een feit! De 

verkopend makelaar en u zullen gegevens uit moeten wisselen om aan de hand hiervan een koopovereenkomst op 

te maken. Deze koopovereenkomst is bindend voor beide partijen en bepaalt ook wanneer en bij welke notaris de 

overdracht zal plaatsvinden. Na het tekenen van de overeenkomst heeft u nog wel drie dagen de tijd om na te 

denken over uw koop.  

 

Wanneer ben ik in onderhandeling?  

U bent pas in onderhandeling als de verkoper u een tegenbod doet of wanneer de verkopend makelaar uitdrukkelijk 

aangeeft dat hij met u in onderhandeling is. U bent niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat 

hij uw bod met de verkoper zal overleggen.  

 

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

Dat mag. Een onderhandeling hoeft nog niet tot een verkoop te leiden. De verkoper kan daarnaast wellicht graag 

willen weten of er meer belangstelling is. De eerste bieder hoeft nog niet de beste te zijn. Daarom gaan de 

bezichtigingen door. De makelaar zal geen mededelingen doen over de hoogte van biedingen. Dit zou het 

overbieden kunnen uitlokken. Overigens mag de makelaar géén onderhandelingen openen met een andere 

belangstellende die daarna een bod heeft gedaan, ook al ligt dit bod hoger dan dat van u. Uw bod zal eerst uit 

onderhandeld dienen te worden.  

 

Kan verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandelingen verhogen?  

Ja. De vraagprijs is slechts een uitnodiging tot het doen van een bod. De verkoper kan besluiten om de vraagprijs 

op elk moment te verhogen of te verlagen. Ieder bod vervalt immers op het moment dat er een tegenbod wordt 

gedaan.  

 

Word ik koper als ik de vraagprijs bied?  

De vraagprijs van een woning is een uitnodiging tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs uit een advertentie of 

woninggids biedt, dan doet u een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat 

hij zijn makelaar een tegenbod laat doen.  
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Wanneer komt de koop tot stand?  

Als verkoper en koper het eens worden over de voor hen belangrijkste zaken bij de koop (dat zijn meestal de prijs, 

de opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden), dan moet de koop schriftelijk worden vastgelegd. De 

verkopende makelaar legt deze koop vast in een koopakte. Daarin moet staan wat de partijen hebben afgesproken. 

Meestal wordt er nóg een aantal afspraken vastgelegd in de koopakte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 

boeteclausule. Een ontbindende voorwaarde is overigens een belangrijk onderwerp. Hierover moeten de partijen 

het eens zijn vóór de mondelinge koop. Na het ondertekenen van de koopakte heeft u wettelijk nog drie dagen de 

tijd om na te denken over uw koop. In veel gevallen zal dit langer duren, aangezien zaterdagen, zondagen en 

feestdagen niet als ‘bedenkdag’ gelden.  

 

Mag een makelaar tijdens de onderhandelingen het verkoopsysteem wijzigen?  

Dat mag. Soms zijn er zoveel belangstellenden die allen op of rond de vraagprijs bieden, dat het moeilijk is te 

bepalen wie de beste koper is. In dat geval kan de makelaar, in overleg met de verkoper, besluiten de lopende 

onderhandeling af te breken en het verkoopsysteem te wijzigen, bijvoorbeeld in een verkoop bij inschrijving.  

 

 

De makelaar vraagt een ‘belachelijk’ hoge prijs voor een woning. Mag dat?  

Dat mag. De verkoper bepaalt in overleg met zijn makelaar waarvoor hij zijn woning verkoopt. De koper kan 

onderhandelen over de prijs maar de verkoper beslist. Dat geldt voor alle zaken die de verkoper belangrijk vindt om 

over te beslissen of hij zijn woning aan deze koper wil verkopen.  

 

Wat is een optie?  

Na de onderhandeling kan de verkoper u een optie gunnen. Dit houdt in dat u het eerste recht van koop, voor de 

reeds onderhandelde prijs, krijgt van de verkoper. Aan het optierecht is altijd een termijn verbonden. Gedurende 

deze termijn mag het object niet aan iemand anders worden verkocht. Tijdens de optieperiode kunt u overwegen of 

u tot aankoop over wilt gaan en bijvoorbeeld nagaan of u een financiering kunt krijgen voor het object.  

 

Als ik de eerste ben die belt voor een bezichtiging, als ik de eerste ben die de woning bezichtigt of als ik de 

eerste ben die een bod uitbrengt, moet de makelaar dan in deze gevallen ook het eerste met mij in 

onderhandeling gaan?  

De verkopend makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. De verkopend makelaar heeft wel 

de verplichting u daarover te informeren. Het is niet in het belang van de verkoper om biedingen op strikte volgorde 

van binnenkomst uit te onderhandelen. Wie het eerst komt is dus zeker niet altijd de eerste die maalt. Het antwoord 

op deze drie vragen is dus nee.  

 

Wat is ‘kosten koper’ en zit de makelaarscourtage daarin?  

Kosten koper (k.k.) zijn de overdrachtsbelasting (2%), de kosten van de notaris voor het opmaken van de 

leveringsakte en het inschrijven daarvan in de registers. Verkoper en diens makelaar kunnen vooraf bepalen dat zij 

het te verkopen pand "kosten koper" aanbieden in welk geval deze kosten voor rekening van de koper komen. Dat 

is bij bestaande bouw vrijwel altijd het geval. Nieuwbouw wordt over het algemeen "vrij op naam" (v.o.n.) 

aangeboden, in welk geval de notariële kosten en, bij nieuwbouw, de BTW, voor rekening van de verkoper komen. 

Als de verkoper een makelaar inschakelt om zijn woning te verkopen, dan moet hij zelf met de makelaar afrekenen 

voor deze dienst (de makelaarscourtage), ongeacht de vraag of er kosten koper of vrij op naam wordt verkocht. 

 


