
Vlasrootlaan 1 a, Waalre



Vlasrootlaan 1 a, Waalre

Werkelijk perfect onderhouden, vrijstaande villa (1400 m3) 

gelegen op schitterend bosrijk perceel van ca. 6.000 m2 met 

terrassen, gazon, borders en grote vijverpartij. De woning is 

voorzien van prachtige, ruime vertrekken waaronder op begane 

grond een slaapkamer en badkamer, grote werkkamer met 

eigen entree, dubbele garage, ruime keuken, bijkeuken en 

royale living met houtkachel. Op de 1e verdieping 4 grote 

slaapkamers en 2e ruime badkamer. Unieke locatie in bosrijke 

villawijk en toch nabij alle voorzieningen, uitvalswegen en High 

Tech Campus, Maxima Medisch Centrum en ASML.



"Werkelijk perfecte staat"

Kenmerken

Woonoppervlakte ca. 412 m2

Perceeloppervlakte ca. 6050 m2

Bouwjaar 1995

Inhoud ca. 1400 m3

Bijzonderheden

 Alle uitvalswegen en voorzieningen in de 
directe omgeving.

 Voorzien van moderne alarminstallatie 
(2015).

 Legio mogelijkheden o.a. kantoor/praktijk 
aan huis en mantelzorg.

 Prachtig gelegen in bosrijke villawijk.
 Alle uitvalswegen en voorzieningen 

(scholen, winkels, sport) in de directe 
omgeving. Nabij HTC, MMC en ASML.

 Energielabel B, uitzonderlijk hoog 
isolatieniveau!

Genoemde maten en gegevens zijn slechts een

indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten

ontleend worden.



Begane grond
Middels oprijlaan met elektrische poort toegang tot parkeerplaatsen, garage en 

voordeur. 





Begane grond:


 


Entree:	


Middels overdekte entree toegang tot zeer royale ontvangsthal met fraaie 

houten trappartij en vide. De entree is voorzien van tegelvloer met 

vloerverwarming, fraaie op maat gemaakte garderobe en betegeld toilet met 

fonteintje en wandcloset. Fraaie dubbele glazen deur naar de living.


 


Living:	


Royale, zeer lichte living met grote raampartijen en schuifpuien met prachtig 

uitzicht over de tuin en toegang tot diverse terrassen. Living is voorzien van 

fraaie Deense houtkachel en tegelvloer met vloerverwarming.


 


Keuken:	


Ruime keuken met lichte L-vormige keukenopstelling met apparatuur.








 





















Kelder:


Praktische, manshoge kelder.


 


Bijkeuken:


Praktische bijkeuken met inbouwkast, uitstortgootsteen en aansluiting ten 

behoeve van wasapparatuur.


 


Slaapkamer:


Masterbedroom met schuifpui naar tuin en directe toegang tot badkamer. 





Badkamer:


1e Royale badkamer met ligbad, separate douche, dubbele wastafel en 

wandcloset.





Werk-/slaapkamer:


1e Werk-/slaapkamer met eigen entree. 





Garage:


Grote dubbele inpandige garage met dubbele elektrische deur. Voorzien van 

isolatie, elektra, verwarming en water. Middels trap toegang tot bovengelegen 

hobbyruimte. De garage leent zich uitstekend voor mantelzorg of kantoor/

praktijk aan huis.













Verdieping
1e Verdieping:	


Middels imposante trappartij en vide toegang tot overloop met separate c.v.-

ruimte.


 


Slaapkamers:	


3 Zeer ruime slaapkamers, waarvan 2 met openslaande deuren naar balkon. 


 


Toilet: 


Separaat toilet met wandcloset en fonteintje.  


 


Badkamer:


2e Licht betegelde badkamer met ligbad, inloopdouche, wastafel en 

wandcloset.





Hobbyruimte:


Zowel vanuit de 1e verdieping als vanuit de garage toegang tot zeer ruime 

hobbyruimte met gootsteen. Ook geschikt als extra slaapkamer.


 


2e Verdieping:





Middels vaste trap toegang tot flinke bergzolder.

















Tuin
Tuin:	


Prachtige, parkachtige tuin rondom met grote vijverpartij, diverse terrassen, 

volwassen bomen, fraaie borders en gazon. 


 


BELANGRIJK:	


•	Bouwjaar 1995.


•	Perceeloppervlakte ca. 6.000 m². 


•	Inhoud ca. 1.400 m³. 


•	Woonoppervlakte ca. 412 m².


•	Voorzien van moderne alarminstallatie (2015).


•	Alle  uitvalswegen en voorzieningen (scholen, winkels, sport) in de directe    


   omgeving. Nabij HTC, MMC en ASML.


•	Energielabel  B, uitzonderlijk hoog isolatieniveau!


•	Hoge snelheid internet met data. 















Kadaster
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