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Sterkselseweg 7, Heeze

 Droomt u er ook van om in een woonboerderij te mogen  

wonen? Dan is dit uw kans. Deze unieke langgevel boerderij van 

het bouwjaar 1736 wordt nu voor een zeer unieke en scherpe prijs 

aangeboden. Deze woning leent zich ook voor o.a. mantelzorg, 

aan huis gebonden beroep en/of een B&B. Uniek is het ruime 

perceel van 1485 m2 terwijl het middenin het dorp ligt. 


Zodra u de woning betreedt ziet u al de stijlvolle elementen. 


De woning heeft een living, woonkeuken, 4 slaapkamers en 2 

badkamers, grote tuin met een open garage voor 2 auto’s .



Een droom die u waar kunt maken!!! 

Kenmerken

Woonoppervlakte ca. 304 m²

Perceeloppervlakte ca. 1.475 m²

Bouwjaar 1736

Inhoud ca. 1.174 m³

Bijzonderheden

 Door de jaren heen zijn er uiteraard 
renovaties uitgevoerd,  zoals in 2009 is het 
dak geïsoleerd en vernieuwd,  boven zijn de 
ramen en kozijnen vernieuwd, de dikke 
buitenmuren zorgen voor extra isolatie.

 De woning heeft wel wat onderhoud en 
verf nodig.

 Met behoud van alle authentieke 
elementen. 

 Energielabel E 

Genoemde maten en gegevens zijn slechts een

indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten

ontleend worden.



Begane grond



Middels een overdekte entree komt u in de ruime hal met z’n authentieke 

vloertegels, gastentoilet en garderobenis. 


Aan de rechterzijde is de opkamer- slaapkamer en badkamer. Aan de 

linkerzijde is de eetkamer met een open verbinding naar de fantastische  grote 

living met vide tot nokhoogte, mooie oude eiken balken, terrasdeuren, 

houtkachel en trap naar boven. Grote woonkeuken met balkenplafond en deur 

naar buiten. 





































eerste verdieping






Via de trap naar de 1e verdieping tref je een mega universele open ruimte aan, 

die ideaal is voor o.a. een werkplek, hobby-, tv-, en of speelkamer. 


2 Slaapkamers en een ruime master bedroom tot nokhoogte en met op maat 

gemaakte kledingkasten.


En-suite de sfeervolle badkamer met ligbad, dubbele wastafel, ingebouwde 

opberglades en toilet. 


Separate cv ruimte. 


 

































Kadaster



Plattegrond Plattegrond
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