
Schoolstraat 39, Heeze



Deze vooroorlogse energiezuinige tussenwoning is compleet gerenoveerd en 

uitgebouwd. Uniek aangezicht en perfecte ligging in het hartje centrum van 

Heeze. 3 Slaapkamers en achtertuin op het zuiden!

Schoolstraat 39, Heeze



“Compleet gerenoveerd en uitgebouwd”

Bijzonderheden

• De woning is door de afgelopen jaren 
geheel gerenoveerd zoals, kozijnen, glas, 
zonnepanelen, vloerverwarming, elektra, 
nieuwe omvormer in 2022.

• Totaal geïsoleerd, energielabel A en 12 
zonnepanelen.

• Gelegen in de gezellige dorpskern met alle 
voorzieningen, nabij NS station, bossen en 
uitvalswegen. 
 
Genoemde maten en gegevens zijn slechts een 

indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten 

ontleend worden.

ca. 117 m2

ca. 185 m2

1923

ca. 542 m3

Kenmerken

Woonoppervlak

Perceeloppervlak

Bouwjaar

Inhoud



Begane grond

Entree

Hal met een houtlook vloertegel en uitgebreide meterkast.

Living

Uitgebouwde living met veel lichtinval en verdeeld door een roomdivider, ideale speel-werkplek! Plafond 

is voorzien van stucwerk en inbouwspots. Houtlook tegelvloer met vloerverwarming. Hele vernuftige 

opbergkast gemaakt onder de trap. Deur met toegang naar 1e verdieping.

 

Keuken

Separate Tulp keuken met een houtlooktegelvloer met vloerverwarming. Keukenopstelling in L-vorm 

compleet met apparatuur zoals: Liebherr koel-vrieskast, AEG vaatwasser, inductiekookplaat, design 

afzuigkap, quooker en combioven. Toegang naar tuin/terras.

Badkamer

Geheel betegelde badkamer met mechanische en natuurlijke ventilatie doormiddel van een raam. 

Voorzien van een ligbad, separate douche, dubbele wastafel, vrijhangend toilet en een design radiator. 

Tegelvloer met vloerverwarming.





















Eerste verdieping
Middels overloop. 

Slaapkamers

De gehele bovenverdieping ziet er ook heel smaakvol uit zoals: mooie paneeldeuren, 

verwarmingen met een houten ombouw, dakkapellen en een fraaie laminaatvloer.

Er zijn 3 slaapkamers waarvan er eentje een speelse layout heeft met een trapopgang naar de 

vide alwaar u een gezellig zithoekje kunt creëren. 

Tweede verdieping
Via vlizotrap toegang tot royale bergzolder.

















Tuin

Achtertuin met overdekt terras, grote berging met aansluiting witgoed, omvormer voor de zonnepanelen, 

vrije achterom en gezamenlijke carport.  









Eerste verdiepingBegane grond



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 26 oktober 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
C
3535

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

KadasterTweede verdieping



Valkenswaardseweg 2 
5595 CB LEENDE 
Nederland

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

Best Intermediair Vastgoed Makelaardij


