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PROEF WAT DEZE KARAKTERISTIEKE VRIJSTAANDE
WONING ALLEMAAL TE BIEDEN HEEFT
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Van dubbele garage naar:
- Carport/toerit naar de achter gelegen
garage
- Vergroting met tuinoverkapping

Van dubbele garage naar:
- Kantoorruimte(s)
- Woonstudio(s)
- Bar

Van CV ruimte zwembad
naar:
- Ibiza stijl overdekt terras
- Toevoegen aan nieuwe
"zwembad" ruimte
functionaliteit
Van zwembad naar:
- Buiten zwembad
geïntegreerd in tuinontwerp
met aanliggend zonneterras
- Kantoorruimte(s)
Woonstudio(s)
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Van badhuisje/sauna naar:
- Verbindingselement tussen woonhuis
en zwembadruimte uitgevoerd in glas
- Toevoegen aan nieuwe "zwembad"
ruimte functionaliteit
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DE VERSCHILLENDE GEBOUWEN IN DE TUIN VAN DIT
HERENHUIS BIEDT VEEL VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN.
HIER KAN JE HELEMAAL LOS GAAN OM JOUW EIGEN
IDEEËN/DROOM TOT WERKELIJK TE LATEN KOMEN.
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DE EYECATCHER
VAN HET
GEZELLIGE
TERHEIJDEN
VRIJSTAAND HERENHUIS

Ben jij op zoek nar een prachtige
woonplek om zelf te ontwikkelen en je
dromen waar te maken?
Soms kom je iets bijzonders tegen,
zoals deze woning in Terheijden.
Wonen in een statig monumentaal
herenhuis onder de rook van bruisend
Breda en toch binnen no time midden
in de natuur.
Dit karakteristieke pand aan de rand
van het dorp is een eyecatcher als je
het gezellige Terheijden binnenrijdt.
In deze exclusieve woning met living,
bibliotheek, woonkeuken, bar, 6
slaapkamers en 2 badkamers zijn veel
authentieke elementen behouden
waardoor het huis de sfeer van weleer
uitstraalt. De woonoppervlakte is ruim
350 m² en het totale perceel is ca
1450 m².
Op het perceel staat verder een
vrijstaand overdekt zwembad met een
badhuisje als ook 2 garages.

Dit biedt een tal van
mogelijkheden om in
eigen beheer te
ontwikkelen.

Zodra je de 60 meter diepe tuin instapt
waan je je in het buitenland en word je
overvallen door een gevoel van rust en
privacy.
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HET
OVERDEKTE
ZWEMBAD
Het overdekte zwembad is circa 15 meter bij 5
meter. Het zwembad is toe aan renovatie en kan
omgetoverd worden tot het plekje wat het gevoel
geeft alsof je op vakantie bent in eigen tuin. Door de
overkapping kan je het gehele jaar door
gebruikmaken van deze prachtige plek. In de zomer
gooi je alles open en kan je de gehele tuin erbij
betrekken.
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HET
OVERDEKTE
ZWEMBAD
Daarbuiten biedt deze ruimte ook veel andere
mogelijkheden. Denk hierbij aan een woonstudio of
juist een werkruimte.
Als zelfstandig ondernemer is het een geweldige
ruimte om om te toveren tot werkruimte waar je al
je ideeën kunt uitwerken. En dit allemaal vlakbij
huis.
Ook biedt dit een mooie gelegenheid voor een
woonstudio. Dit kan voor eigen doeleinden gebruikt
worden, maar ook voor verhuur.
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HET
BADHUISJE
MET SAUNA
Het oude badhuisje leent zich geweldig als
verbindend element tussen de klassieke bouwstijl
van de woning en een modern ontworpen aanbouw.
Dit kan het verbindende stukje worden naar het
vakantie plekje in eigen tuin, of de kantoorruimte of
woonstudio.
Gekozen zou kunnen worden om dit als glazen
corridor uit te voeren verbonden aan de woning of
als aparte toegang naast de woning.
Ook kan dit betrokken worden met de nieuwe
functie zoals een kantoorruimte of woonstudio.
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DE CV RUIMTE

De CV ruimte van het zwembad kan natuurlijk
opgeknapt worden en weer opnieuw gebruikt
worden voor het zwembad, maar deze ruimte kan
ook verbouwd worden tot overkapping.
Dit deel van het gebouw biedt de mogelijkheid om
een overdekt terras door te trekken naar achterin de
tuin.
Hier kan je het vakantie idee in eigen tuin helemaal
afmaken. Met een heerlijke loungeset, een gashaard
en misschien wel een barbecue, kan je hier de
zwoele zomeravonden heerlijk vertoeven. Ook als
het wat minder weer is.
Daarbuiten kan het ook betrokken worden bij de
nieuwe "zwembad" ruimte functionaliteit.
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DE DUBBELE
GARAGE IN
DE TUIN
De in de tuin gelegen dubbele garage biedt
voldoende plaats voor 2 voertuigen. Desgewenst
kan deze ruimte ook heringericht worden voor
bewoning of kantoorruimte.
Een kleinere ruimte van het gebouw van het
zwembad, maar dit kan juist ook goed benut worden
als kantoorruimte.
Als zelfstandig ondernemer kan je hier heerlijk je
passie uitoefenen of juist een lekker plekje voor één
van je kinderen?

Hou je van gezelschap en zou je liever de
bar naar buiten verplaatsen? Dan is deze
ruimte ook een goede mogelijkheid om er
een borrelruimte van te maken. Een plek
waar het niet uitmaakt dat het vies wordt.
Waar je heerlijk kan borrelen en een
feestje kan geven.
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DE DUBBELE
GARAGE AAN
DE VOORZIJDE
De aan de voorzijde gelegen dubbele garage kan
desgewenst heringericht worden om een vrije
doorgang te bieden in de tuin gecombineerd met een
opslag functie. Langs de woning een carport/toerit
naar de achter gelegen garage.
Mocht je niet voor een overkapping kiezen bij het
gebouw van het zwembad, zou dat ook mogelijk zijn
bij de garage.
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INTERESSE GEKREGEN IN DEZE FUNDA PAREL? EN ZOU
JE AL DEZE MOGELIJKHEDEN IN HET ECHT WILLEN
BEKIJKEN?
NEEM DAN ZEKER CONTACT MET ONS OP VIA
076 593 3134 OF INFO@REIMUS-MAKELAARDIJ.NL

