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Ullerberglaan 2. Eindhoven

Verrassend royale hoekwoning met o.a. royale living met 

hardhouten parketvloer, half open keuken, 4 royale slaapkamers 

en ruime badkamer. Achtertuin met fietsberging, overdekt terras, 

vrije achterom  en garage. Zeer kindvriendelijke buurt en op 

loopafstand naar het Henri Dunantpark en speeltuin de Splinter ! 



Verrassend royale hoekwoning

Kenmerken

Woonoppervlakte ca. 148m²

Perceeloppervlakte ca. 251m²

Bouwjaar 1969

Inhoud ca. 605m³

Bijzonderheden

 Heel eenvoudig 5 slaapkamers te 
realiseren!!

 18 zonnepanelen!
 Gelegen nabij Henri Dunantpark en op 

loop-/fietsafstand van het winkelcentrum    
   Woensel XL. 
 Verder is de woning goed bereikbaar met 

veel voorzieningen in de buurt, op 
   loopafstand van de supermarkt en nabij de 

uitvalswegen.

Genoemde maten en gegevens zijn slechts een

indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten

ontleend worden.



Begane Grond



 


Entree:	


Hal met tegelvloer, meterkast met glasvezelelektra, 1e geheel betegeld toilet en 

middels raampje natuurlijke ventilatie en fonteintje. Trapopgang naar 1e 

verdieping.





Living:	


Living met smaakvolle hardhouten parketvloer, Raam aan voorzijde, zowel aan 

de zijkant voorzien van een rolluik. Verdiepte trapkast met legplanken.


 


Keuken:	


Middels de living heb je een open verbinding naar de keuken. L-vormige 

keukenopstelling compleet met apparatuur zoals: vaatwasser, koelkast, vriezer, 

gaskookplaat.  Loopdeur naar tuin/terras.

















Eerste verdieping



Middels overloop. 


 


Slaapkamers:	


3 Ruime slaapkamers met laminaatvloer, waarvan één met toegang tot balkon.





Badkamer:


Geheel betegelde badkamer met een royale inloopdouche, toilet en vaste 

wastafel met ombouwmeubel. 





2e Verdieping: 


Via vaste trap bereikbare royale voorzolder met dakraam, opstelling HR cv 

installatie   en aansluiting ten behoeve van wasapparatuur . Verdeler 

zonnepanelen. Tevens is hier volop de mogelijkheid tot het realiseren van een 

2e badkamer.





Slaapkamer: 


4e Zeer royale slaapkamer met 2 dakramen en bergruimten onder kniebeschot. 

Hier kunt u eenvoudig 2 slaapkamers van maken!

















Tuin



Verrassend diepe achtertuin met overdekt terras voorzien van zonneluifels , 

elektrisch bedienbare zonnescreens, gazon, grote berging en vrije achterom. 





Garage:


In spouw gebouwde garage voorzien van elektra, wateraansluiting en roldeur.


aan de voorzijde heeft u oprit om uw auto te parkeren.
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