
De Imker 5, Heeze



Ruime, gerenoveerde, goed geïsoleerde  twee-onder-een-kapwoning op een 

unieke locatie met uitbouw aan voor en achterzijde. Riante living met uitzicht op 

een park, luxe goed uitgeruste keuken, 4 ruime slaapkamers, badkamer, aparte 

kantoor/hobbyruimte, ruime berging, carport en achtertuin op het zuiden. Alle 

voorzieningen op loopafstand zoals basisschool, supermarkt en het NS station. 

De Imker 5, Heeze



“Riant wonen in groene omgeving.”

Bijzonderheden

• Deels kunststof kozijnen
• Glasvezel aansluiting
• Basisschool verderop in de straat
• NS station op enkele loopminuten afstand
• 12 Zonnepanelen  
• Prachtige landelijke locatie met vrij uitzicht over 

park
• Directe aansluiting tot de A67 en A2 
• Energielabel C; geldig tot 28-08-2028
• Werkelijk voorzien van alle luxe en wooncomfort. 

 
Genoemde maten en gegevens zijn slechts een 

indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten 

ontleend worden.

ca. 133 m2

ca. 225 m2

1991

ca. 472 m3

Kenmerken

Woonoppervlak

Perceeloppervlak

Bouwjaar

Inhoud

De Imker 5 Heeze



Begane grond

Entree

Via de voordeur aan de zijkant van de woning komt u in de hal voorzien van PVC visgraat vloer met 

toegang tot de living, toilet met fontein en mechanische ventilatie, meterkast ( 2019 ) en de trap naar de 

verdieping.

Living

Riante L-vormige living voorzien van erker met een grote raampartij  met prachtig uitzicht over een park. 

Uitgevoerd met een fraai gestuukt plafond, spachtelputz wanden ( 2021 ), verlichting spots  en een 

sfeervolle visgraat PVC-vloer ( 2021 ) met vloerverwarming. Een schuifpui met hordeur geeft vanuit de 

eetkamer toegang tot het overdekt terras en de tuin. 

 

Keuken

Keuken in L-opstelling met nieuw apparatuur (2022), o.a. een 6 pits gasfornuis, afzuigkap, magnetron, 

heteluchtoven,  afwasmachine, spoelbak met douchekraan composiet werkblad en Amerikaanse 

koelkast/vriezer met ijsblokjes en watertap functie. De keuken heeft diverse openslaande ramen met 

draai/kiep functie.

Kantoor

Separate kantoorruimte te bereiken via de keuken, terras of via de garage/ berging  met alle 

voorzieningen. Deze ruimte kan voor vele doelen dienen zoals thuiswerken, fitness, hobbyruimte etc.





















Eerste verdieping
Via de trap komt u op de overloop met toegang naar de slaapkamers, badkamer en de vaste trap naar 
de 2e verdieping.

Slaapkamers
1e Slaapkamer:
De hoofdslaapkamer bevindt zich aan de voorzijde van de woning met ruime nis voor kasten.
2e Slaapkamer:
Ruime slaapkamer ook aan de voorzijde van de woning.
3e Slaapkamer:
Nette slaapkamer aan de achterzijde van de woning.

Alle slaapkamers en de overloop zijn uitgevoerd met stucwerk wanden en plafonds en met een fraaie 
aaneengesloten breed laminaat op de vloer.

Badkamer
Luxe betegelde badkamer ( 2020 ) met een groot raam, uitgevoerd met een douche/hoekbad, 
douchescherm, dubbele wastafel in meubel, 3-dlg spiegelkast wandcloset, mechanische ventilatie en een 
elektrische designradiator.

Tweede verdieping
Via een vaste trap bereikt u de 2e verdieping verdeeld in een praktische wasruimte, grote bergruimte, 
goed onderhouden Nefit CV ketel, centraal afzuigsysteem (2020)  en Solar Edge omvormer voor de 
zonnepanelen en 4e slaapkamer.

4e Slaapkamer
Riante slaapkamer met een grote dakkapel voorzien van rolluik aan de voorzijde en nieuwe dakbedekking, 
stucwerk wanden open tot in de nok van het dak en breed laminaat op de vloer.
Achterzijde voorzien van Velux dakraam met verduisteringsgordijn.
Handige opbergschotten aan beide zijde van de kamer.

















Tuin

De voortuin is samen met de buren fraai en onderhoudsarm aangelegd. De veel privacy biedende 

achtertuin ligt op het zuiden en is ook onderhoudsarm ingericht met fraaie bloemenperken, waterpartij, 

kunstgras en ruim tuinhuis.

Carport
Carport aan de zijkant van de woning met ingebouwde verlichting en lichtkoepel waar zich ook de 

voordeur en de ingang via de berging bevinden (droge binnenkomst).

Terras
Vanuit de living en kantoor is een fijn terras (2022) bereikbaar voorzien van veranda inclusief verlichting en 

zonnewering.
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 27 juni 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

Heeze
A
5420

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: fvh

Kadaster



Valkenswaardseweg 2 
5595 CB LEENDE 
Nederland

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

Best Intermediair Vastgoed Makelaardij


