
Parkweg 4 

BOXTEL  

 

Idyllisch woon/werkhuis te huur 
Voor wie met liefde en aandacht wil wonen, werken en genieten.  

 

 

Huurprijs       €  1995 per maand incl. stoffering, excl. gwl 

                          €  300 per maand extra incl. inrichting  

 

                           Vanaf 1/1/2021 tot uiterlijk 31/12/2023. Interesse?  

                           Bel met Alexandra Augustijn (eigenaar) op 0646 218161 

 

  



Geniet van het leven! 

 

Liefde voor wonen, werken en buitenleven 

Vanaf 1 januari 2021 gaan we voor 3 jaar wonen en werken in Thailand; het land van de glimlach. Gedurende deze tijd willen we 

ons huis verhuren aan mensen die, net zoals wij, met veel liefde en aandacht willen wonen, werken en genieten van het 

(buiten)leven. Wij staan iedere dag blij op in dit karakteristiek huis uit 1880 vol ruimte (585 m3/ 170 m2), sfeer en warmte. Met 

een heerlijke bloementuin, moestuin, kas, zwembad, diverse (overkapte) terrassen en grote opslag/klusruimte of atelier 

(perceel 755m2). Het huis ligt in het groen, rustig én centraal. Tegenover een bos, een park en sportvelden én het busstation. 

Op 1 minuut afstand van de supermarkt, 5 minuten fietsen naar het station en centrum Boxtel, 15 minuten treinen naar hartje 

Eindhoven en Den Bosch. Ons  huis heeft een werk/praktijkruimte voor wie wonen en werken wil combineren. Er zijn een 

oplaadpunt voor elektrische auto’s, 5 eigen parkeerplaatsen en een groot parkeerterrein schuin aan de overkant. 

 

 

 

Wonen, werken, genieten 

Parkweg 4 heeft op de begane grond een grote hal met toilet, ruime voorkamer, eet- en woonkamer, keuken, bijkeuken, 

originele opkamer en kelder. De voorkamer wordt door ons overdag gebruikt als kantoor en workshopruimte. ‘S avonds is het 

er fijn vertoeven voor de houtkachel. Ook de eet- en woonkamer heeft een houtkachel. Verder zijn er vloerverwarming onder 

de plavuizen vloeren en nostalgische radiatoren. Zonnecellen zorgen voor elektriciteit. Aansluitend aan de keuken is een terras 

met glazen overkapping voor een grote tuintafel. Het buitenleven seizoen verlengen wij door infraroodverwarming en een 

houtkachel. In de bloemrijke tuin is een 2e overkapping voor bijvoorbeeld een loungeset en zijn diverse terrassen. Er is er altijd 

wel een in de zon. Tevens is er een moestuin. Op de bovenverdieping zijn 3 slaapkamers, een ruime badkamer en twee 

inbouwkasten. Een fijn huis voor wie sfeer, warmte en nostalgie kan waarderen en thuis wil genieten van het leven.   

 



Opkamer 

In het huis begeeft zich nog een ouderwetse opkamer. Eronder ligt een kelder. De opkamer en de kelder zijn bereikbaar via de 

keuken. De opkamer is multifunctioneel. Er bevinden zich twee voorraadkasten waaronder een met cv ketel (Nefit 2015). Wij 

hebben in de opkamer een grote boekenkast, een vrieskast en combimagnetron staan en gebruiken de kamer als berghok. Je 

zou er ook een werk- of leeskamer van kunnen maken.  

 

Keuken  

De keuken is voorzien van een 5 -pits Boretti gasfornuis en een elektrische oven en een Siemens grote koelkast. Vanuit de 

keuken heb je een fijn uitzicht over de tuin. In de zomer zetten we vaak de ramen open. In de keuken is een trapje naar de 

nostalgische opkamer en de eronder gelegen droge kelder. In de keuken is ook de buitendeur naar het overkapte terras.  



 

Woon- en eetkamer 

De keuken heeft een open verbinding met de woon- en eetkamer. Vanuit de woonkamer heb je veel contact met de groene en 

bloemrijke tuin. Er zijn een houtkachel en vloerverwarming.  



Voorkamer 

De voorkamer hebben wij in gebruik als kantoor en workshopruimte. Een heerlijke en inspirerende werkruimte met uitzicht op 

het bos. De voorkamer grenst aan de ruime hal met toilet en voordeur. De hal kan als wachtruimte dienen. ’s Avonds zijn we 

hier graag als de houtkachel aan is. De kamer is multifunctioneel: kantoor, praktijk, speelkamer, eetkamer, extra slaapkamer. 

De voorkamer grenst aan de andere kant aan de keuken.  

 

 

 

  



Naar boven 

Op de bovenverdieping zijn 3 slaapkamers, een ruime badkamer en 2 inbouwkasten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slaapkamer 1 

Een slaapkamer waarin met gemak een bed, groot bureau en dubbele klerenkast past. Er zijn 2 ramen: een dakraam (met 

verduisteringsgordijn) en een klein raam. Een fijne ruimte om te studeren, te slapen en te chillen. Tegenover de badkamer.  

 

Slaapkamer 2 

Een knusse en lichte kamer voor 1 of 2 personen. Ook heel geschikt als baby- of kinderkamer. Dakraam met 

verduisteringsgordijn. De masterbedroom is om de hoek.  



Masterbedroom 

Ruime, lichte kamer met 3 dakramen en een raam met uitzicht op het park. Word wakker met fluitende vogels en de zon in je 

gezicht. Of maak het pikkedonker met de verduisteringsgordijnen. Deze kamer heeft over de hele rechterzijde op maat 

gemaakte inbouwhangkasten en aan de linkerzijden een grote legkast. Volop ruimte voor wie veel kleding heeft.  

 

 

Badkamer 

Ruime badkamer met 

tweepersoonsligbad, inloopdouche, 

dubbele wastafel en inbouwkasten. 

Vanuit de badkamer heb je uitzicht op de 

vijver in het park.  

 

 

 

 



 

Bloemen-, kruiden- en moestuin met zwembad 

De tuin is een eldorado voor mensen met passie voor buitenleven, koken en tuinieren. We hebben een bloemen-, kruiden- en 

moestuin met tientallen fruitbomen- en struiken, een plantenkas, kippenkooi en grote werkruimte/atelier (45m2). Wij genieten 

er iedere dag weer van om de tuin in te lopen en met een mand vol lekkernijen – waaronder verse eitjes - terug te komen. Heb 

je minder goede vingers?  We kunnen van de moestuin desgewenst een grasveld maken. Het liefst hebben wij natuurlijk 

mensen die, net zoals wij, blij worden van tuinieren of een tuinman of -vrouw willen inschakelen. Love pure nature! 

 



 

 

Onze eettafel wisselen we wel eens met de loungeset onder de 2e overkapping. In de zomer is het hier fijn barbecueën.  



Moestuin met kas en terras 

Wat eet jij vandaag? Loop je eigen tuin in en kom terug met een mand vol frambozen, bramen, druiven, hazelnoten, sla, 

boontjes, tomaten, aubergines, courgettes, basilicum, rozemarijn, selderij, pepertjes, rode en witte kool en verse eitjes. We 

eten iedere dag lekker, biologisch gezond. Dat gaat niet vanzelf. Je moet wel van tuinieren houden. Wij ervaren tuinieren als 

pure ontspanning na een drukke dag op kantoor. Zijn jullie enthousiast over ons huis en vinden jullie de tuin te groot om te 

onderhouden? We kunnen in de moestuin gras inzaaien. En de kippen? Wat jullie willen. Ze kunnen blijven of ze gaan naar 

vrienden. In het kippenhok is een composthoop voor alle groen- en eetafval. De kippen zijn er ook blij mee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Werkruimte/atelier 

Achter in de tuin is verder een grote geïsoleerde schuur (45m2) met twee dubbele openslaande deuren en zonnecellen op het 

dak aan de achter- en zijkant. In overleg mogen jullie deze als klusruimte of atelier gebruiken mits er een aantal van onze 

spullen kunnen blijven staan zoals werkbanken en stellingskasten. We hebben net een tweede schuur gebouwd. Hier staat ook 

de zwembadpomp. Beide schuren zijn afsluitbaar. 

 

De hele tuin is goed afgesloten met grotendeels muren. Vanaf de rustige straat kun je via twee afsluitbare poorten naar de tuin.   



 

Rust, ruimte & centraal  

Parkweg 4 ligt in het groen, rustig én centraal. Tegenover een bos, wandelpark, sportvelden én busstop. Op 1 minuut afstand 

van de supermarkt, 6 minuten fietsen naar het station en centrum Boxtel, 5 minuten van autoweg A2, 15 minuten treinen naar 

hartje Eindhoven en Den Bosch. Dichtbij scholen, het Jeroen Bosch Ziekenhuis en diverse restaurants. En… 5 minuten lopen van 

de Langspier… een heerlijk natuurmeer om te zwemmen. Wat wil jij nog meer?  

 

Huurcondities 

We gaan van 1-1-2-2021 tot 31-12-2023 wonen en werken in Thailand en verhuren in deze periode ons huis. We bieden een 

tijdelijke huurovereenkomst aan voor maximaal 2 jaar. Van overheidswege is het helaas niet mogelijk om een langer 

huurcontract aan te gaan. Na onze periode in Thailand gaan we zelf weer in het huis wonen. We vinden het heel belangrijk dat 

huurders met zorg, liefde en aandacht met ons huis en de tuin omgaan. Desgewenst kunnen jullie het huis tegen een kleine 

meerprijs (€ 300 per maand) ook gemeubileerd huren. Is jullie 

interesse gewekt? Bel 0646 218161 of mail info@sympassion.com 

en we plannen een bezichtiging. Van harte welkom!  

Hartelijke groet, 

Alexandra Augustijn 

Parkweg 4 

5282 SM  BOXTEL  

0646 218161 

info@sympassion.com 


