
De Smelen 121, Valkenswaard



Geheel, onder architectuur, gerenoveerde villa gelegen op fraai privacy 

biedend perceel met buitenzwembad, dubbele garage en carport, op fraaie 

locatie nabij bossen gelegen en alle voorzieningen en uitvalswegen in directe 

omgeving.  Slechts 10 tot 15 autominuten van Eindhoven. De villa is onder 

andere voorzien van sfeervolle living, eetkamer, design keuken en aparte werk-/

speel-/slaapkamer op begane grond. op de verdieping de mastersuite met 

eigen badkamer en 3 slaapkamers en 2e badkamer. Vaste trap naar grote 

multifunctionele bergzolder.

De Smelen 121, Valkenswaard



“Gerenoveerde villa gelegen op fraai perceel”

Bijzonderheden

• Perfect onderhouden, eigentijdse villa.
• Gelegen op fantastische locatie nabij bossen 

en alle voorzieningen (winkels, scholen en 
uitvalswegen).

• Slechts 10 tot 15 minuten van Eindhoven en op 
korte afstand van MMC, ASML en HTC. 
 
Genoemde maten en gegevens zijn slechts een 

indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten 

ontleend worden.

ca. 347 m2

ca. 1850 m2

1969

ca. 1316 m3

Kenmerken

Woonoppervlak

Perceeloppervlak

Bouwjaar

Inhoud



Begane grond

Het terrein is via elektrische poort toegankelijk en heeft aan de voorzijde toegang tot carport en eigen 

parkeerplaatsen.

Indeling

Royale entree met fraaie vide en moderne trappartij naar 1e verdieping. Separaat toilet met design closet 

en fonteintje. Royale living met roomdivider met haard en maatwerkinbouwkasten. De divider deelt de 

kamer in een ruime eetkamer en royale living met houten vloer en fraaie raampartijen. Grote schuifpui 

naar overdekt terras. Schuifdeuren naar keuken met moderne keukenopstelling (eiland en kastenwand) 

met alle apparatuur. Ruimte voor eettafel. Corridor met maatwerkkasten en toegang tot bijkeuken en 

zeer royale tv-/werk-/slaapkamer op begane grond.





















Indeling

Middels fraaie trappartij toegang tot de royale overloop (vide) met berging en 

trapopgang naar zolder. Masterbedroom met inbouwkasten en doorgang naar 1e 

luxe badkamer met ligbad, separate douche, dubbele wastafel, toilet en bidet. 3 

Zeer ruime kinderslaapkamers met inbouwkasten. 2e Gastenbadkamer met douche, 

toilet en dubbele wastafel.

Tweede verdieping
Indeling

Zeer royale, begaanbare bergzolder met mogelijkheid extra kamer(s).

Eerste verdieping

















Tuin

Prachtig aangelegde, privacy biedende achtertuin met zwembad, overdekt terras, gazon, borders en 

fraaie beplanting. Royale berging, kleedruimte ten behoeve van zwembad en aangrenzend 3e garage/ 

hobbyruimte.















Eerste verdiepingBegane grond



GarageTweede verdieping



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 27 november 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Valkenswaard
B
3221

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: PAR

Kadaster



Valkenswaardseweg 2 
5595 CB LEENDE 
Nederland

Telefoon:  040-2062651
Website:  bivastgoed.nl
E-mailadres:  info@bivastgoed.nl

Best Intermediair Vastgoed Makelaardij


