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Prachtige, degelijke, kwalitatief 
hoogwaardige semi-bungalow.

€ 449.500 K.K.
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INLEIDING

Prachtig gelegen, aan de rand van Megchelen, met vrij uitzicht over de omgeving, op loopafstand van 
zowel NL als Duits natuurgebied, luxe villa, type semi-bungalow met fraaie tuin. De woning is gebouwd 
onder architectuur en afgewerkt met zeer duurzame materialen.

De woning beschikt over ca. 165 m2 woonoppervlak, waarvan ca. 90 m2 op de begane grond, voorzien van 
alle gemakken en zeer geschikt voor mensen met een fysieke beperking.

De inhoud van deze villa is ca. 560 m3 en het bouwjaar is 2002.
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LIGGING & INDELING

Begane grond

Entree/hal met vide en gasten(hang)toilet met 
hoekfontein; woonkamer met erker aan de 
voorzijde en overdekt terras aan de achterzijde 
welke via terrasdeuren te bereiken is; woonkeuken 
met keukenopstelling in L-vorm, in sjieke kersen 
uitvoering met alle mogelijke apparatuur zoals 
koelkast, combi-magnetron, 6 pits gaskookplaat, 
vaatwasmachine en r.v.s. afzuigkap; slaapkamer; 
badkamer, geheel geschikt voor gehandicapten, 
een groot formaat douche met zitje, hangtoilet 
met beugels en mechanische afzuiging; bijkeuken 
met aansluitingen voor o.a. wasmachine, 
wasdroger en diepvriezers. De gehele begane 
grond, behalve de slaapkamer, is met plavuizen 
bedekt en heeft vloerverwarming.

In de tuin is een atelier c.q. werkkamer gesitueerd 
van ruim 10 m2 en een overdekte veranda met 
dezelfde oppervlakte. De garage is op uniek 
degelijke wijze gebouwd. (Zie ook onder 
Bijzonderheden).




Eerste verdieping

Te bereiken via de prachtige beuken trap. Vide met 
overloop; twee zeer grote slaapkamers met 
inloopkasten en dus veel bergruimte; badkamer 
en een grote werk-en/of hobbykamer. De beide 
dakramen hebben zelfs nog rolluiken welke op 
afstand electrisch bediend kunnen worden.
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LIGGING & INDELING



TE KOOP: Vlasakker 39

5

LIGGING & INDELING

Tuin

Voor-, zij- en achtertuin, met meerdere 
mogelijkheden. Voor zitjes en prettig tuinieren.




Bijzonderheden

Deze semi-bungalow is tevens zeer geschikt om 
wonen en werken te combineren, zonder dat u 
hiervoor nog hoeft te verbouwen. Deze woning is 
tot in de puntjes afgewerkt en kent dus een hoog 
afwerkingsniveau. Hardhouten kozijnen. Draai- 
kiepsysteem.  Rondom geïntegreerde rolluiken ook 
voor de dakramen. Centraal stofafzuigsysteem. 
Vier toiletten en twee badkamers. Aansluiting voor 
schotelantenne, internet en mogelijkheid om op 
zes plekken t.v. en op vier plaatsen de 
geluidsinstallatie te installeren en vier p.c.'s  aan te 
sluiten. Tevens kabelantenneaansluiting. Wand- 
C.V.installatie, merk: ATAG (HR combi-ketel).

De vrijstaande stenen garage van 8.00 x 6.00 
meter is te bereiken via de electrische roldeur of 
de aparte loopdeur. De garage is geheel 
onderkelderd en heeft ook nog een verdieping. 
Beide zijn met een vaste trap te bereiken.

De vloer van deze garage is 30 cm dik en berekend 
op een asdruk van 5000 kg. Dit treft u in 
bedrijfshallen vaak nog niet eens aan. In de 
onderverdieping van de garage (kelder) is een 
waterpompinstallatie. Uiteraard is er krachtstroom 
aanwezig en de garage kan verwarmd worden 
middels een radiator. Er is plaats voor een auto en 
meerdere (brom)fietsen. Een keukenblok en een 
toilet completeren het geheel. 

Deze villa is energiezuinig gebouwd en goed 
geïsoleerd. Er is een carport grenzend aan de 
woning en de vrijstaande garage en 
parkeergelegenheid op eigen terrein voor vier 
auto's. Achter het huis in de tuin bevindt zich een 
atelier met daaraan gekopppeld een overdekte 
veranda.

Perceelsgrootte: 452 m2. Aanvaarding in overleg.
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KENMERKEN

Overdracht

Vraagprijs € 449.500,- k.k.

Aanvaarding In overleg

Eigendomsrechten Geheel perceel

 

Bouw

Type object Woonhuis, bungalow, vrijstaande woning, semibungalow

Bouwperiode 2002

Dakbedekking Dakpannen

Bitumen

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 452 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 160 m²

Inhoud 550 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

10 m²

Oppervlakte externe bergruimte 125 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

 

Locatie

Ligging Vrij uitzicht

Type Tuin rondom

Oriëntering Noorden

 

Uitrusting

Parkeergelegenheid Vrijstaande houten garage

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja
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GOOGLE KAARTEN
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FOTO'S
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Neem contact met ons op voor meer informatie


