
Jan Deckersstraat 3, Heeze



Gelegen in ”Hartje centrum” van Heeze een vrijstaand karakteristiek royaal 

geïsoleerd woonhuis met o.a. een grote inpandige garage, gezellige woon-

kamer, moderne keuken, verdieping met totaal 4 slaapkamers en een com-

plete badkamer. Aangelegde tuin met optimale privacy gelegen op een 

perceel van 270 m2.

• Centrumlocatie met loopafstand van alle voorzieningen. 

• Grote inpandige garage. 

• Grotendeels gemoderniseerd, geïsoleerd en nieuwe kozijnen.  

Jan Deckersstraat 3, Heeze



“Karakteristiek wonen in “Hartje Heeze””

Bijzonderheden

• Gelegen midden in het centrum van Heeze op 
loopafstand van alle voorzieningen, winkels, 
NS station en ideale verbinding met de uitvals-
wegen.

• Goed isolatiepakket met o.a. grotendeels 
voorzien van HR ++ begla-zing (waarvan ook 
de kozijnen grotendeels zijn vernieuwd in 2020), 
spouwmuur- en vloerisolatie. 
 
Genoemde maten en gegevens zijn slechts een 

indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten 

ontleend worden.

ca. 130 m2

ca. 270 m2

1959

ca. 610 m3

Kenmerken

Woonoppervlak

Perceeloppervlak

Bouwjaar

Inhoud



Begane grond

Entree

Ruime hal met moderne tegelvloer voorzien van vloerverwarming, meter-kast voorzien van vernieuwde 

groepenkast, geheel betegeld toilet met fon-teintje, trapopgang naar 1e verdieping. 

Living

Ruime living met smaakvolle tegelvloer voorzien van vloerverwarming, glas in lood deuren 

 

Keuken

Separate royale keuken met moderne tegelvloer voorzien van vloerverwar-ming. Complete vernieuwde 

moderne keukenopstelling. Compleet met in-bouwapparatuur zoals: vaatwasser, inductie kookplaat, 

Bora afzuiging, com-bioven en Quooker kraan. Vanuit de keuken toegang tot grote betegelde voorraad/

wijnkelder.

Bijkeuken

Praktische betegelde bijkeuken voorzien van vloerverwarming, aansluiting ten behoeve van 

wasapparatuur, opstelling HR cv-ketel (bouwjaar ca. 2009) en toegang tot inpandige garage. Vanuit de 

bijkeuken tevens deur naar serre welke voorzien is van een openslaande deur naar de tuin. 





















Eerste verdieping
Middels overloop met vloerbedekking en vlizotrap naar 2e verdieping. 

Slaapkamers

1e Slaapkamer met vloerbedekking en inbouwkast. 

2e Ruime slaapkamer met vloerbedekking, inbouwkast en elektrisch bedien-bare rolluiken. 

3e Royale slaapkamer met vloerbedekking, inbouwkast en rolluiken. 

4e Ruime slaapkamer met vloerbedekking, inbouwkast en rolluik. 

Badkamer

Geheel betegelde badkamer voorzien van vloerverwarming, douche, was-tafelmeubel en 

zwevend toilet.

Tweede verdieping
Via vlizotrap bereikbare grote bergzolder met warmwaterboiler (bouwjaar ca. 2018).

















Tuin

Aangelegde tuin met optimale privacy, bestrating en vrijstaande houten tuinberging.
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 30 september 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
F
4136

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 
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Website:  bivastgoed.nl
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