
Ten Brakeweg 20, Sterksel



Ten Brakeweg 20, Sterksel

Schitterende, in het groen gelegen vrijstaande villa met 

guesthouse en garage op een prachtig perceel van maar liefst 

2979 m2. Gebouwd in karakteristieke, luxe stijl met veel oog voor 

detail zoals hoge plafonds, visgraatparket met bies, glas-in-lood, 

lambriseringen en paneeldeuren.





De hoofdwoning is o.a. voorzien van sfeervolle living, werkkamer, 

aparte eetkamer, woonkeuken, 3 slaapkamers, 2 badkamers en 

souterrain. Het guesthouse leent zich voor B&B, kantoor/praktijk 

aan huis of mantelzorg.



"Droomhuis in authentieke stijl 

met alle hedendaagse comfort"

Kenmerken

Woonoppervlakte ca. 329 m2

Perceeloppervlakte ca. 2507m2

Bouwjaar 2002/2010

Inhoud ca. 1500 m3

Bijzonderheden

 Optimale isolatie.
 Voorzien van 27 zonnecollectoren.
 Prachtige ligging in het groen en toch nabij 

alle voorzieningen en uitvalswegen.
 Multi-functioneel: wonen en werken aan 

huis, B&B of mantelzorg.
 Fraai materiaalgebruik in authentieke stijl.

Genoemde maten en gegevens zijn slechts een

indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten

ontleend worden.



Begane grond
Middels karakteristieke dubbele voordeur toegang tot imposante ontvangsthal 

met schitterende bordestrap naar 1e verdieping. De hal is voorzien van 

getrommelde hardstenen vloer met vloerverwarming, garderobekast, separaat, 

luxe betegeld toilet met fonteintje en meterkast.









Living:


Sfeervolle living met visgraat parketvloer met band en bies, openhaard met 

fraaie schouw en maatwerk lambriseringen en inbouwkasten. Fraaie kalkverf 

muren en plafond met sierlijsten, 





Werkkamer:


Aan de voorzijde gelegen werkkamer met visgraat parketvloer met band en 

bies, maatwerk inbouwkast en openslaande tuindeuren.













Eetkamer:


Royale eetkamer met visgraat parketvloer met band en bies en fraaie 

maatwerk servieskasten.


Dubbele toegangsdeur naar keuken.





Keuken:


Royale woonkeuken met fraaie, maatwerk keukenopstelling (2009) en als eye-

catcher een schitterend la Canche fornuis. 2 Werkgedeeltes met zwart 

natuurstenen blad, spoelbakken en quooker. Grote kastenwand met 

ingebouwde koelkast en tv. Het la Canche fornuis is voorzien van 

bordenwarmers, frituur, oven en 5-pits gasfornuis. Boven het fornuis hangt een 

aparte grill van "la Canche.” Fraaie natuurstenen vloer met vloerverwarming. 





Souterrain:


Vanuit hal toegang tot ruime, multifunctionele ruimte, die op dit moment wordt 

gebruikt als bioscoop. Naast deze bioscoopruimte is er nog een voorraadkelder 

en een ruime aparte wijnkelder. 

















Verdieping
Middels zeer royale overloop met vide en fraaie balustrade toegang tot de 

vertrekken.





Separate toiletruimte met hangcloset.





Separate c.v.-ruimte met HR ketel en gasboiler(bouwjaar 2002). 





Zeer ruime hoofdslaapkamer met fraaie stroken parketvloer en maatwerk 

inbouwkasten. Grenzend aan de masterbedroom een royale 1e badkamer, met 

dubbele wastafels, ligbad, luxe inloopdouche met massage koppen, druppel 

douche en gewone douche, natuurstenen vloer met vloerverwarming. 

Lichtkoepel zorgt voor natuurlijke daglichttoetreding.





2e En 3e Royale slaapkamer met stroken parketvloer, waarvan 1 met verhoging 

en inbouwkasten.





2e Badkamer “en-suite” tussen de twee royale slaapkamers in. De badkamer is 

voorzien van douche, vaste wastafel en hangcloset. Luxe betegeling in 

getrommeld marmer. 

























Guesthouse
Guesthouse (2010):


Bijzonder sfeervolle guesthouse, gebouwd in de stijl van het hoofdhuis. Middels 

eigen entree met luxe betegeld gastentoilet toegang tot sfeervolle woonkamer 

met fraaie pui met uitzicht op de tuin. Open keuken met moderne 

keukeninrichting voorzien van 5-pits gasfornuis, afzuigkap, koelkast, magnetron 

en vaatwasser. 


Ruime slaapkamer voorzien van inbouwkast en toegang tot luxe betegelde 

badkamer met inloopdouche, hangcloset en vaste wastafel met bijpassend 

badkamermeubel. Geheel voorzien van vloerverwarming





Garage (2010):


Ruime garage met veel opslagruimte op de eerste verdieping/vide. De garage 

heeft een uitstortgootsteen, een deur naar de zijtuin en elektrisch bedienbare 

garagedeuren. 









Buiten
Tuin:


Schitterende, geheel omheinde tuin rondom met aan de voorzijde een grote 

oprijlaan met 2 elektrische poorten, gazon, bomen en siertuinen. Aan de 

achterzijde een fraai aangelegde tuin met terrassen, waaronder een overdekt 

terras, vijverpartij en diverse siertuinen, waaronder een rozentuin. Extra houten 

berging. Gehele tuin is voorzien van beregeningsinstallatie.





Belangrijk:


* Bouwjaar woonhuis 2002, guesthouse en garage 2010. 


* Perceel 2979 m2.


* Woonoppervlakte 329 m2.


* Inhoud ca. 1500 m3.


* Optimale isolatievoorzieningen.


* Voorzien van 27 zonnecollectoren. 





VRAAGPRIJS: € 1.100.000,= K.K.











Sterksel



Sterksel is een charmante woonkern, onderdeel van de gemeente Heeze-Leende met een ideale uitvalbasis naar Eindhoven. 


Sterksel biedt haar inwoners een heerlijk rustige woonomgeving met voorzieningen zoals een basisschool, buurtwinkel, openbaar vervoer voorzieningen 

en horeca. 





Op steenworp van de prachtige Kempervennen, waar u kunt genieten van de adembenemende bossen en prachtige fietsroutes. 





Toch liever de gezelligheid?


Ook dat kan, in slechts 15 minuten staat u in het bruisende centrum van Valkenswaard of Weert, met zijn gezellige terrassen, authentieke winkels en 

bourgondische markt.





Eindhoven met een scala van winkels, restaurants en theaters, bereikt u in minder dan 30 minuten.





Kortom het beste van twee werelden binnen handbereik.



Begane grond Verdieping



Souterrain Berging



Guesthouse en garage



Kadaster
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