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“Energie neutraal wonen op prachtige 
locatie!!! ”

Bijzonderheden

• Voorzien van brandalarminstallatie.
• Beter dan energieneutraal wonen, namelijk 

een energieoverschot!!! Alle 
• energie voor verwarming, warm tapwater, 

huishoudelijke apparatuur 
• verlichting is daarmee gedekt. 
• De 57 stroomopwekkende zonnepanelen 

en 6 warmtecollectoren voorzien   o.a.  de 
warmtepomp met buffervat van stroom en 
warmte. 

• Gehele villa wordt aangestuurd met een 
modern domotica systeem wat is voorzien 
van alle comfort, zoals een voordeur 
camera.

• Onder de carport bevind zich een 
oplaadpunt voor elektrisch rijden.

• Alle uitvalswegen en voorzieningen in de 
directe omgeving.  
 
Genoemde maten en gegevens zijn slechts een 

indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten 

ontleend worden.

ca. 246 m2

ca. 1.491 m2

2014

ca. 1046 m3

Kenmerken

Woonoppervlak

Perceeloppervlak

Bouwjaar

Inhoud

Recent en volledig energieneutraal gebouwde eigentijdse 

vrijstaande villa met extreem goed isolatiepakket en 95 m2  

zonnepanelen, vrijstaande garage, speels ingedeelde living, 2 

slaapkamers en 2 badkamers op begane grond (of mogelijkheid 

voor praktijk aan huis) en verdieping met 2 royale slaapkamers en 

3e badkamer. Rondom aangelegde tuin gelegen op een groot 

perceel van ca. 1500 m².

Laathof 5, Sterksel



Begane grond

Entree / Hal

Ruime hal met natuursteen vloer, meterkast, glasdeur naar living.

Living

Zeer speels ingedeelde living met prachtig gepolijste natuursteen vloer voorzien van vloerverwarming. 

Living verdeeld in een zitgedeelte met aansluiting gashaard, schuifpui naar tuin/terras, kantoorgedeelte 

en centraal geplaatste trap naar de verdieping. Door grote raampartijen veel natuurlijk lichtinval. 

Keuken

Open keuken met smaakvolle natuursteen vloer voorzien van vloerverwarming. Keukenopstelling 

met keramisch aanrechtblad. Compleet met inbouwapparatuur zoals: Quooker, fornuis met 6 pits 

gaskookplaat, tweetal ovens en Amerikaanse koelkast. 

  

Bijkeuken

Vanuit keuken middels schuifdeur toegang tot praktische bijkeuken met aansluiting te behoeve van was 

apparatuur en loopdeur naar de zij tuin.  











Slaapkamer 1

1e Ruime slaapkamer met smaakvolle natuursteen vloer en directe toegang tot 1e betegelde badkamer 

voorzien van vaste wastafel, douche, toilet en designradiator. Tevens diverse Velux dakramen waardoor 

veel lichtinval. 

Tussenportaal

Via glasdeur toegang tot tussenportaal met separaat betegeld toilet met fonteintje. 

Slaapkamer 2

2e Royale slaapkamer met stijlvolle gepolijste natuursteen vloer en directe toegang tot 2e eigen 

badkamer. Deze badkamer is betegeld en alle aansluitingen zijn aanwezig waardoor zeer eenvoudig een 

badkamer is te realiseren. 

Technische ruimte

Separate technische ruimte met opstelling met o.a. warmtepomp met buffervat.   
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Eerste verdieping

Middels overloop met linoleum vloer, grote elektrisch bedienbare Velux dakramen met buitenzonwering 

en toegang tot separate technische berging.

 

Slaapkamers 

3e Royale slaapkamer met linoleum vloer en dakramen. 

4e Ruime slaapkamer met linoleum vloer en dakramen.  

Badkamer

3e Betegelde badkamer met douche, toilet, vaste wastafel en designradiator en veel lichtinval door 

dakramen.  







Exterieur

Tuin 

Rondom aangelegde tuin met groot gazon, oprit zowel aan de voorzijde als de zijkant van de woning en 

groot deels overdekt terras. 

Garage

Vrijstaande optimaal geïsoleerde garage met elektra, wateraansluiting en verlichting.
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