
Icaruslaan 48, Eindhoven



Zodra u deze woning binnen stapt wordt u verrast door de ruimtelijke en lichte 

indeling. Deze royale half vrijstaande woning is voorzien van 4 slaapkamers en 

de 5e slaapkamer is te bereiken middels de vaste trap naar de 2e verdieping. 

volop privacy biedende achtertuin, garage en oprit. Gelegen in de zeer 

gewilde wijk “De Oude Gracht”, in een van de breedste straten in de woonwijk.

Icaruslaan 48, Eindhoven



“Prachtige woning met alle mogelijkheden om 
deze in een modern jasje te steken, geheel naar 

uw smaak!”

Bijzonderheden

• Voorzien van alarminstallatie, energielabel C.
• Op de begane grond zijn aan de achterzijde 

nieuwe kunststof kozijnen geplaatst met zowel 
als aan de achter-,voorzijde HR++ glas 

• Alle ramen zijn voorzien van veiligheidssloten   
• De oprit heeft een fijne extended carpoort 

waardoor je droog uit kunt stappen
• Door de fantastische ligging van de woning 

is alles in de directe nabijheid zoals; MMC, 
Universiteit, winkelcentrum, scholen en 
uitvalswegen. 
 
Genoemde maten en gegevens zijn slechts een 

indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten 

ontleend worden.

ca. 179 m2

ca. 379 m2

1968

ca. 691 m3

Kenmerken

Woonoppervlak

Perceeloppervlak

Bouwjaar

Inhoud



Begane grond

Entree

Middels de overdekte entree komt u in de hal met trapopgang naar 1e verdieping, en betegeld toilet met 

fonteintje en mechanische ventilatie. 

Living

Royale L-vormige living met een tegelvloer en deur naar terras. Verdeeld in zitgedeelte met open 

houthaard, eetgedeelte met schitterend uitzicht over de tuin. 

 

Keuken

Eenvoudige keuken met  L-vormige keukenopstelling compleet met apparatuur. Veel lichtinval middels 

grote raam aan de achterzijde met fraai uitzicht op de tuin.

Bijkeuken

Praktische bijkeuken met aansluiting van witgoed, kastenwand en deur naar buiten. 

















Eerste verdieping
Middels trappartij toegang tot overloop.

Slaapkamers

De eerste verdieping heeft 4 slaapkamers waarvan de ouderslaapkamer is voorzien van een 

vaste kastenwand en toegang tot balkon en badkamer.

Badkamer

De eenvoudige badkamer is voorzien van een dubbele wastafel, inloopdouche (2019) en toilet.

Tweede verdieping
Via vaste trap:

Middels overloop toegang tot grote 5e Slaapkamer met dakkapel (2011, nog onder garantie). 

voorzien van een bedienbare elektrische zonnescreen en volop bergruimte onder de 

knieschotten. Tevens is hier de Atag cv ketel geplaatst.

























Tuin

De volop privacy biedende tuin aan de achterzijde is gesitueerd op het zuiden en voorzien van een 

royaal terras met een groot bedienbare elektrisch zonneluifel. Aan de voorzijde een fraai bestraatte oprit. 













Eerste verdiepingBegane grond



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 19 juli 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

Woensel
N
760

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: Gerrie

KadasterTweede verdieping



Valkenswaardseweg 2 
5595 CB LEENDE 
Nederland

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

Best Intermediair Vastgoed Makelaardij


