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Deze fantastische ruime woning ligt in een doodlopend hofje in 

de kindvriendelijke groene wijk “Naastenbest” en is gelegen nabij 

diverse voorzieningen zoals een basisschool, middelbare school en 

sportaccommodatie. Het centrum van Best, NS-station en diverse uitvalswegen 

zijn dichtbij. Kortom een toplocatie!

De woning is voorzien van een ruime living met serre, eetkamer en keuken, 

badkamer en maar liefst 4 slaapkamers. Aan de voorzijde van de woning is een 

royale voortuin met inpandige berging, carport en aan de achterzijde een zeer 

ruime tuin.

Ketelbraken 10, Best



“Gelegen in een kindvriendelijke groene wijk 
en nabij diverse voorzieningen”

Bijzonderheden

• In 2017 is de bovenverdieping gerenoveerd; 
schilderwerk, stucwerk, plafonds en dakisolatie. 

• In 2021 is het dak van de carport vernieuwd.
• Gelegen op gewilde locatie nabij centrum 

en met het NS-station op loopafstand. Tevens 
nabij voorzieningen zoals sportaccommodaties, 
lagere en middelbare scholen en diverse 
uitvalswegen zoals de A2, A50 en A58. 
 
Genoemde maten en gegevens zijn slechts een 

indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten 

ontleend worden.

ca. 158 m2

ca. 370 m2

1975

ca. 595 m3

Kenmerken

Woonoppervlak

Perceeloppervlak

Bouwjaar

Inhoud



Begane grond

Entree

Middels een overdekte entree kom je binnen in de hal welke is voorzien van een mooie eikenhoutenvloer, 

inbouwspots, meterkast en open trapopgang. De toilet heeft een luxueuze uitstraling en heeft een handig 

fonteintje, een  zwevend closet en mechanische afzuiging. Sanitair is van het merk Geberit. Tevens 

toegang tot de inpandige fietsenberging met elektra. Deze is ook toegankelijk vanuit de buitenzijde. 

Woonkamer

De sfeervolle ruime lichte woonkamer heeft veel lichtinval door middel van de hoge ramen, is ook hier 

voorzien van een mooie eikenhoutenvloer, houtkachel (ter overname) en rechtstreeks toegang tot serre.

 

Serre

Van de serre kunt u heel het jaar door gebruik maken doordat deze is voorzien van een  grindvloer met 

vloerverwarming. 

De serre heeft een grote schuifpui (met horren) welke toegang geeft tot het aansluitende terras en de 

grote achtertuin.

Keuken

De leefkeuken heeft een opstapje naar de U-vormige keukenopstelling van het gerenommeerde merk 

Leicht met volop bergruimte en met uitzicht op de tuin. Compleet met kwalitatief apparatuur zoals een 

Bosch vaatwasser, combi-oven, Itho afzuigkap, keramische kookplaat en een vriezer-koelkast combinatie. 

Deur met toegang naar buiten.

Aansluitend is het eetgedeelte met de open verbinding naar de woonkamer. Voorzien van een  eiken 

houtenvloer, designradiator en deur naar serre.





















Eerste verdieping
Slaapkamers

1e Speelse ruime slaapkamer gelegen aan de voorzijde, met trapopgang naar de vide en 

toegang tot bergzolder. Volop ruimte en licht middels dakraam. 

2e Slaapkamer gelegen aan de achterzijde met een wastafelmeubel.

3e Slaapkamer met een vaste garderobe kastenwand.

4e Ruime slaapkamer aan de voorzijde.

Alle slaapkamers zijn met veel lichtinval, drempelloos, voorzien van horren en linoleumvloer.

Badkamer

Deze moderne badkamer is geheel betegeld en voorzien van een 2e toilet, wastafel met 

fraaie vaste kasten aan de zijkanten, separate douche, ligbad, beide met thermostaatkranen. 

Designradiator, vloertegel met elektrische vloerverwarming. Toegang tot de badkamer is 

middels een ruimtebesparende schuifdeur.

Wasruimte

Achter de badkamer is de praktische ruimte met aansluiting voor wasmachine/droger en de HR 

Remeha CV-ketel (2019).





















Tuin

Een heerlijke tuin met optimale privacy waar je lekker op het terras kunt vertoeven en/of waar de kinderen 

kunnen spelen. De tuin is geheel omheind is voorzien van elektra, wateraansluiting, gazon, borders en een 

tuinhuis waar u alle tuinspullen in kwijt kunt.
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TuinhuisTweede verdieping



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 7 februari 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

Best
H
1614

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: MijnOverheid

Kadaster



Valkenswaardseweg 2 
5595 CB LEENDE 
Nederland

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

Best Intermediair Vastgoed Makelaardij


