
Spechtlaan 4, Best



Prachtige exclusieve volledig geïsoleerde (energielabel A) vrijstaande villa 

met alle denkbare luxe en optimaal wooncomfort met o.a. een dubbele 

inpandige garage, kantoor/werkkamer op de begane grond, grote 

leefkeuken, speels ingedeelde living. Stijlvolle natuursteen vloer alsmede 

twee ruimtes met parket. Centraal stofzuiger systeem op de begane grond 

en 1e verdieping. Alarmsysteem met daarop aangesloten alle rookmelders. 

Verdieping met 4 ruime slaapkamers en 2 zeer luxe complete badkamers. 

Schitterend aangelegde tuin met riant overdekt terras en optimale privacy. 

Adembenemend uitzicht over de golfbaan en gelegen op een perceel van 

maar liefst 3090 m2!!

Spechtlaan 4, Best



“Eigen tennisbaan in uw achtertuin met 
adembenemend uitzicht over de golfbaan!!! ”

Bijzonderheden

• Gelegen op prachtige bosrijke en centrale 
locatie op zeer korte afstand van winkels, 
scholen, natuurgebied, NS-station en tevens 
grote bedrijven zoals ASML en de HTC. 

• Op slechts 5 autominuten gelegen van de 
uitvalswegen en tevens op 5 minuten lopen 
naar de golfbaan.  
 
Genoemde maten en gegevens zijn slechts een 

indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten 

ontleend worden.

ca. 304 m2

ca. 3090 m2

2009

ca. 1417 m3

Kenmerken

Woonoppervlak

Perceeloppervlak

Bouwjaar

Inhoud



Begane grond
Vloerverwarming over de gehele begane grond, inclusief de garage.

Entree
Royale ontvangsthal (natuursteen), uitgebreide meterkast, alarminstallatie, vide, schitterende maatwerk 

hardhouten Mahonie trapopgang naar de 1e verdieping, luxe betegeld gastentoilet met fonteintje en 

toegang tot de living via openslaande deuren met geslepen glas. 

Kantoor/werkkamer
Aansluitend aan de hal toegang tot een fraaie kantoor/werkkamer met prachtige eiken natuur-verouderd 

visgraat parketvloer, Boley gashaard met fraaie schouw, internetaansluiting en fraai zicht over de voortuin.

 

Living
Royale speels ingedeelde living (natuursteen), dubbele openslaande deuren naar de tuin, verlaagd 

zitgedeelte met grote Boley gashaard voorzien van zandstenen schouw, met een vloer van Afzelia Dousse 

parket. En tevens een open eetkamer (natuursteen) met openslaande tuindeuren.

Keuken
Grote separate leefkeuken (natuursteen) met een tweetal dubbele openslaande deuren naar de tuin. 

Exclusieve maatwerk keukenopstelling met granieten aanrechtblad. Compleet met inbouwapparatuur 

zoals: vaatwasser, tweetal koelkasten, keramische kookplaat, geluidsarme afzuigkap, combioven, 

heteluchtoven, warmhoudlade en een dubbele spoelbak.

Bijkeuken
Heerlijk grote en praktische bijkeuken (natuursteen). Tevens een luxe keukenblok met granieten 

aanrechtblad. Diverse apparatuur zoals een combioven, heteluchtoven en spoelbak. Tevens een tweetal 

apothekerskasten. Aansluitingen ten behoeve van wasapparatuur en een side-by-side koelvriescombinatie 

met water aansluitpunt. Loopdeur naar overdekt terras en toegang naar inpandige garage.

























Eerste verdieping
Middels schitterende royale overloop met stijlvolle eikenhouten vloer, separaat luxe betegeld toilet met 
fonteintje en vloerverwarming.

Slaapkamers
Voorzien van smaakvolle eikenhouten vloeren
1e Royale slaapkamer met prachtig zicht over de achtertuin. 
2e Ruime slaapkamer, hor en deur naar vide, aan de voorzijde tevens voorzien van eikenhouten vloer.
3e Grote speels ingedeelde slaapkamer, hor en dakkapel.

Opbergruimte
Ruime inloop opbergruimte

Badkamer
1e Geheel betegelde luxe en complete badkamer met vloerverwarming en voorzien van o.a. een 
ligbad, vaste wastafel met ombouwmeubel, design radiator, zwevend toilet en inloopdouche voorzien 
van regendouche. 

Masterbedroom
4e Riante masterbedroom met vloerbedekking, maatwerk garderobekastenwand en open toegang tot 
achtergelegen eigen complete exclusieve badkamer.

Badkamer
2e Exclusieve en met prachtig marmer betegelde badkamer voorzien van vloerverwarming, design 
radiator, inloopdouche met regendouche, ligbad/jetstreams en dubbele wastafel met ombouwmeubel. 

Tweede verdieping
Via vaste trap bereikbare balustrade met fraaie eikenhouten vloer en prachtig zicht op de trappenhal/
vide. Toegang tot een tweetal grote en praktische bergruimtes.

























Tuin

Garage

Werkelijk schitterend aangelegde en volwassen tuin met optimaal gevoel van privacy, groot gazon, riant 

groot overdekt terras met bijzondere open kapconstructie aansluitend aan de keuken en voorzien van 

een elektrisch bedienbaar windscherm-rolluik en verlichting, vrijstaand rietgedekt tuinhuis, tuinverlichting, 

tennisbaan, diverse wandelpaden, grote oprit met plaats voor meerdere auto’s, elektrisch bedienbare 

poort en video/intercom systeem. Vanuit de achtertuin uniek uitzicht over de golfbaan.  

Grote dubbele inpandige garage met tegelvloer (vloerverwarming), tweetal openslaande 

garagedeuren, loopdeur naar de oprit, separate bergruimte en tevens een separate technische ruimte 

met opstelling HR cv-ketel (Bosch bouwjaar 2009), centraal stofzuigsysteem en een extra verdeelkast 

elektra. Tussen de garage en bijkeuken een elektrisch bedienbaar rolluik. 



















Eerste verdiepingBegane grond



TuinhuisTweede verdieping



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 17 mei 2022
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

Best
F
418

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


