
Braambesweg 37, Eindhoven



Braambesweg 37, Eindhoven

Gesitueerd in een rustige kindvriendelijke woonomgeving staat 

dit half-vrijstaand, geschakeld woonhuis, voorzien van 4 

slaapkamers, separate keuken, garage en eigen oprit.  Gelegen 

op een mooie locatie, met aansluitend het beschermde 

natuurgebied “Het Dommeldal” aan de Braambesweg.



Veel ruimte in groene omgeving!

Kenmerken

Woonoppervlakte ca. 128 m²

Perceeloppervlakte ca. 268 m²

Bouwjaar 1972

Inhoud ca. 432 m³

Bijzonderheden

 Oorspronkelijk bouwjaar circa 1972, 
gemoderniseerd en gerenoveerd in 2013.

 Op fraaie locatie in een rustige, groene en 
kindvriendelijke woonomgeving aan de 
rand van prachtige natuur. Gesitueerd op 
korte afstand van winkelvoorzieningen, 
scholen alsmede sportfaciliteiten en met 
een goede verbinding naar diverse 
uitvalswegen. 

 Op 13 autominuten, 14 km afstand van de 
Internationale School.

Genoemde maten en gegevens zijn slechts een

indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten

ontleend worden.



Begane grond
Entree: 





Hal:


Middels overdekte entree toegang tot hal met kelder- en meterkast





Toiletruimte:


1e Modern geheel betegeld toilet met hangcloset, fonteintje en verwarming.





Woonkamer:


Sfeervolle L-vormige living met veel lichtinval, voorzien van een nieuwe 

laminaatparketvloer en schuifpui naar tuin.





Keuken:


Separate keuken compleet met keukenapparatuur zoals, vaatwasser, koelkast, 

gaskookplaat en afzuigkap. Tevens aansluiting wasmachine.













Eerste & tweede verdieping
1e Verdieping:





Middels een open vaste trap toegang tot:





Slaapkamers:


3 Slaapkamers, allen voorzien van een laminaatvloer.





Badkamer:


Geheel betegelde ruime badkamer welke is voorzien van een inloopdouche 

met thermostaatkraan, wastafel en 2e toilet. 





2e Verdieping:





Middels een vaste open trap toegang tot voorzolder met 2 grote bergruimtes 

waarvan 1 met cv-ketel (2016).





Slaapkamer:


4e Slaapkamer met dakkapel aan de voorzijde en achterzijde met dakraam.


Zijschotten met extra bergruimte.

















Tuin
Geheel omheinde prachtige tuin met terras, borders en vrije achterom. Garage 

voorzien van elektra, kantel- en loopdeur.









Begane grond Eerste verdieping



Tweede verdieping Kadastrale kaart
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