
Tevens:   Gebruik gemaakt van duurzame materialen;
  Energiezuinig;
  Goede indeling;
  Vloerverwarming;
  Zonnepanelen;
  Perceelgrootte van ca. 150 m² tot 205 m²;
  Huurprijzen nog niet bekend

Voor meer informatie: Timmermans Makelaardij
    Stationsstraat 74
    5141 GG Waalwijk
    info@timmermansmakelaardij.nl
    www.timmermansmakelaardij.nl
    Tel. nr. 0416-332661 / 335835

Timmermans
M a k e l a a r d i j

In het hart van bourgondisch Brabant ligt de Gemeente Loon op Zand. De 
centrale ligging en bijzondere, natuurrijke omgeving maken dit gebied tot een 
prachtplek om te wonen. Loon op Zand kent uitgebreide mogelijkheden voor 
ontspanning, van natuurgebied tot attractiepark en van restaurant tot recreatie-
plas. Kortom: een !jne woonomgeving waar lekker leven aan de orde van de dag 
is. Bovendien liggen steden als Tilburg, Breda, ’s-Hertogenbosch en Eindhoven 
vlakbij. Aan het dorp Loon op Zand grenst Nationaal park De Loonse en Drunen-
se Duinen, met daarin het grootste levende stuifzandgebied van West-Europa. 
De vele !ets- en wandelroutes bieden uitgebreide mogelijkheden om dit afwis-
selende gebied te verkennen.
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Dennenhof
17 (patio) bungalows voor de verhuur
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In het hart van bourgondisch Brabant ligt de Gemeente Loon op Zand. De centrale ligging en bijzondere, natuurrijke omgeving maken dit 
gebied tot een prachtplek om te wonen. Loon op Zand kent uitgebreide mogelijkheden voor ontspanning, van natuurgebied tot attrac-
tiepark en van restaurant tot recreatieplas. Kortom: een �jne woonomgeving waar lekker leven aan de orde van de dag is. Bovendien 

liggen steden als Tilburg, Breda, ’s-Hertogenbosch en Eindhoven vlakbij. Aan het dorp Loon op Zand grenst Nationaal park De Loonse en 

Drunense Duinen, met daarin het grootste levende stuifzandgebied van West-Europa. De vele �ets- en wandelroutes bieden uitgebreide 

mogelijkheden om dit afwisselende gebied te verkennen.

Op de hoek van de Kloosterstraat en de Ursa Minor komen 17 (huur) bungalows “Plan Dennenhof” waarbij de woningen gelegen aan de 

Kloosterstraat een sheddak krijgen. Daarachter komen bungalows die bereikbaar zijn vanuit de Kloosterstraat en de Ursa Minor.

Beide types hebben o.a. 2 slaapkamers, royale living en een carport.

Dennenhof
17 (patio) bungalows voor de verhuur
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