
Emmerikstraat 55, Heeze



Emmerikstraat 55, Heeze

Halfvrijstaand woonhuis met diepe achtertuin, grote (ca. 30 m²) 

hobbygarage met bergzolder en dubbele carport, sfeervolle 

eetkeuken, living en tuinkamer. Verdieping met 3 slaapkamers en 

stijlvolle badkamer. Gelegen aan de rand van het dorp op een 

perceel van 400 m².



"Halfvrijstaand wonen met 
hobbygarage en dubbele carport!!! "

Kenmerken

Woonoppervlakte ca. 110m²

Perceeloppervlakte ca. 400m²

Bouwjaar 1968

Inhoud ca. 400m³

Bijzonderheden

 Nagenoeg gehele woning voorzien van 
dubbele beglazing. 

 Gelegen aan de rand van het dorp 
grenzend aan de weilanden en op

  korte afstand van het centrum met alle 
voorzieningen zoals winkels en NS 

  station. Tevens goede verbinding met de 
uitvalswegen.

Genoemde maten en gegevens zijn slechts een

indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten

ontleend worden.



Begane grond
Entree:	


Hal met tegelvloer, meterkast en trapopgang naar 1e verdieping.


 


Living:	


Gezellige living gelegen aan de voorzijde met laminaatvloer.   





Keuken:	


Sfeervolle zitkeuken met laminaatvloer en inbouw voorraadkast. 

Keukenopstelling met granieten aanrechtblad en voorzien van diverse 

inbouwapparatuur zoals: vaatwasser, keramische kookplaat, afzuigkap en 

heteluchtoven. 


 


Bijkeuken:


Praktische bijkeuken met inbouwkasten, waarvan één voorzien van opstelling 

HR cv installatie, separate wasruimte met vaste wastafel en aansluitingen ten 

behoeve van wasapparatuur. Separaat betegeld toilet. 





Tuinkamer: 


Vanuit de bijkeuken toegang tot tuinkamer met houten vloer, openslaande 

deuren naar overdekt terras en loopdeur naar buiten.  





















1e verdieping
Middels overloop. 


 


Slaapkamers:


1e Ruime slaapkamer dakkapel, laminaatvloer en inbouwkast. 


2e Royale slaapkamer met dakkapel, laminaatvloer en inbouwkast. 


3 Slaapkamer met inbouwkast. 





Badkamer: 


Stijlvolle gemoderniseerde badkamer met vaste wastafel, ligbad, toilet, 

inloopdouche en velux dakraam. 





2e Verdieping: 


Middels overloop via vlizotrap bereikbare bergzolder. 

















Tuin
Aangelegde tuin met optimale privacy, vijverpartij, groot overdekt terras, vrije 

achterom en toegang tot grote garage en carport. 





Garage: 


Grote hobbygarage (ca. 30 m2) met kanteldeur, elektra en grote bergzolder. 

Aansluiting aan de garage een grote dubbele carport.  


 

















Kadaster
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