
Molenstraat 41, Waalre



Molenstraat 41, Waalre

Onder fraaie architectuur (Van Aken) gebouwde, vrijstaande villa 

op prachtig perceel van ruim 10.000 m2 met terrassen, gazon, 

borders, volwassen bomen, bijgebouw en buitenzwembad. Deze 

royale villa heeft een woonoppervlakte van 271 m2 en is onder 

andere voorzien van royale living met openhaard, ruime 

woonkeuken, werkkamer en bijkeuken op begane grond. Op de 

1e verdieping een fraaie mastersuite met 1e badkamer, sauna en 

inloopgarderobe. 2e slaapkamer met 2e badkamer. 

Inloopgarderobe met toegang tot 3e slaapkamer.



"Luxe en wooncomfort 

in landelijke omgeving"

Kenmerken

Woonoppervlakte ca. 271m²

Perceeloppervlakte ca. 10338m²

Bouwjaar 1998

Inhoud ca. 1130m³

Bijzonderheden

 Kwalitatief hoogwaardige afwerking met 
onder andere fraaie marmeren vloeren, 
paneeldeuren, fraaie baksteen, en leien 
dak.

 Gelegen op prachtige landelijke locatie 
met alle voorzieningen en uitvalswegen in 
de directe omgeving.

 Optimale isolatie voorzieningen.

Genoemde maten en gegevens zijn slechts een

indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten

ontleend worden.



Via elektrische poort en oprijlaan toegang tot de villa. Ruim voldoende 

parkeerplaatsen onder andere onder de royale carport.


Ruime entree met meterkast en separaat toilet met getrommeld marmer, 

wastafel meubel en zwevend closet. Separaat trappenhuis met imposante 

trappartij en voldoende ruimte voor werkplek/speelkamer. Living met grote 

raampartijen en schuifpui naar overdekt terras. Voorzien van marmeren vloer 

met vloerverwarming, stucwerkwanden en - plafond met inbouwverlichting en 

openhaard. Schuifdeur naar woonkeuken met marmeren vloer, grote 

raampartijen met uitzicht over de tuin. Royale ruimte voor eettafel. De keuken 

heeft een kookeiland en wandopstelling met alle apparatuur. Vanuit de 

centrale hal toegang tot de 1e slaap-/werkkamer. Bijkeuken met keukenblok 

met spoelbak, aansluiting wasapparatuur, inbouwkasten en loopdeur naar de 

tuin. Via de fraaie trapopgang met grote raampartij toegang tot de 1e 

verdieping. Mastersuite met inloopgarderobe met maatwerkkasten, sauna en 

fraaie badkamer met hoekligbad, wastafel, separate douche, toilet en bidet. 

2e Ruime slaapkamer met eigen badkamer met ligbad, toilet en wastafel. 

Middels corridor met maatwerk kledingkasten toegang tot 3e slaapkamer. 

Ruime bergzolder.


Fraai aangelegde tuin rondom met gazon, borders en volwassen bomen. 

Royaal overdekt terras grenzend aan de living. Bijgebouw met onder andere 

zwembadinstallatie en -verwarming, douche en volledig automatische sproei- 

installatie uit eigen putten.









































































Tuin

Impressies van de grote verscheidenheid aan  soorten 

rododendrons, azalea's, Japanse sierkers, magnolia's, leiperen, 

appelbomenen blauwe regen.
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