
Churchillpark 14, Sterksel



Churchillpark 14. Sterksel

Bijzonder sfeervolle vrijstaande en goed geïsoleerde villa met 

vrijstaand atelier/kantoorruimte, royale living, tuinkamer, 2 

slaapkamers en badkamer op begane grond, verdieping met 3 

slaapkamers en 2e badkamer. Schitterend rondom aangelegde 

tuin met optimale privacy,  op schitterend perceel van maar liefst 

2.019 m². 



Romantische villa gelegen in 
schitterende bosrijke omgeving! 

Kenmerken

Woonoppervlakte ca. 240 m²

Perceeloppervlakte ca. 2.019 m²

Bouwjaar 1970

Inhoud ca. 891 m³

Bijzonderheden

  Voorzien van alarminstallatie.
 Gelegen op prachtige bosrijke rustige 

locatie, op slechts 5 autominuten afstand 
van de uitvalswegen. 

 Goede isolatie met o.a. geheel voorzien 
van dubbele beglazing, dak- en 
spouwmuurisolatie in ca. 2016 
aangebracht. 

 Dak is in ca. 2014 geheel vernieuwd inclusief 
nieuw isolatiepakket. 

Genoemde maten en gegevens zijn slechts een

indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten

ontleend worden.



Begane grond
Entree:	


Zeer royale ontvangsthal met smaakvolle natuursteen vloer voorzien van 

vloerverwarming, uitgebreide en vernieuwde meterkast, op maatgemaakte 

garderobekast, betegeld toilet met fonteintje en trapopgang naar 1e 

verdieping en tevens toegang tot slaapvleugel begane grond.  


 


Living:	


Sfeervolle living met fraaie natuursteen vloer voorzien van vloerverwarming, 

houtkachel (flam) met prachtige marmeren schouw en toegang tot tuinkamer 

met stijlvolle eikenhouten vloer en openslaande deuren naar tuin/terras. 

Schitterend vrij uitzicht over de tuin.  





Keuken:	


Ruime zitkeuken met fraaie natuursteen vloer voorzien van vloerverwarming. 

Keukenopstelling compleet met inbouwapparatuur zoals: vaatwasser, koelkast, 

heteluchtoven, keramische kookplaat en dubbele rvs spoelbak. Vanuit keuken 

loopdeur naar tuin en terras.

























Slaapvleugel + 1e verdieping
1e Ruime slaapkamer met fraaie laminaatvloer en toegang tot badkamer. 


2e Riante slaapkamer met smaakvolle laminaatvloer, inbouwkast en toegang 

tot de badkamer. 





Badkamer:


1e Geheel betegelde badkamer met ligbad, dubbele wastafel met 

ombouwmeubel en douche. De badkamer is centraal gelegen en vanuit 

beiden slaapkamers bereikbaar.   


 


1e Verdieping:	


Middels overloop met separaat betegeld toilet. 


 


Slaapkamers:	


3e Slaapkamer met eikenhouten vloer en dakkapel.


4e Slaapkamer met eikenhouten vloer, dakkapel en vaste wastafel. 


5e Slaapkamer met eikenhouten vloer, dakkapel, deur met toegang tot grote 

bergzolder met opstelling HR cv installatie (Atag bouwjaar ca. 2011).  


Tevens vanuit deze kamer toegang tot 2e badkamer. 





Badkamer:


2e Geheel betegelde badkamer met vaste wastafel met ombouwmeubel en 

douche. 





















Tuin
Prachtig aangelegde tuin met optimale privacy, diverse terrassen, toegang tot 

vrijstaande atelierruimte, tuinverlichting, gazon, vrijstaande tuinberging en grote 

oprit voor meerdere auto’s.      


 


Atelier/kantoorruimte: 


Vrijstaand volledig geïsoleerd bijgebouw met tweetal dakramen waardoor veel 

daglicht. Momenteel in gebruik als atelierruimte. Ideaal voor aan huis 

gebonden beroepen en tevens mogelijkheid voor het terug brengen in originele 

staat tot garage. 
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