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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

1970




Soort:


Twee-onder-een kapwoning




Slaapkamers:

4




Inhoud:

500m³




Woonoppervlakte:


130m²




Perceeloppervlakte:

331m²




Externe bergruimte:


43m²




Verwarming:

CV-ketel (Intergas, 2013)




Extra's:


- 20 m diepe achtertuin

- Grote garage & fietsenberging


- Op loopafstand van het centrum



Omschrijving
Op een uitstekende locatie, in kindvriendelijke woonomgeving, dichtbij het
centrum van Bergeijk gelegen, zeer royale tweekapper met volop
mogelijkheden. De woning is met haar 130 m² aan woonoppervlakte zeer ruim te
noemen en beschikt over vier royale slaapkamers, een ruime woonkamer met
woonkeuken, een flinke in spouw gezette garage en fietsenberging. Daarnaast
zijn alle verdiepingsvloeren van beton. De circa 20 meter diepe achtertuin biedt
volop privacy en maakt het plaatje compleet.




Entree

Middels de onderhoudsvriendelijk, aangelegde voortuin en oprit bereik je de
entree van de woning. De ruime entreehal is voorzien van een tegelvloer, granol
wanden en stucwerk plafond. Tevens bevindt zich hier de meterkast, garderobe,
de toiletruimte met closet en fonteintje en is er toegang tot de eerste
verdieping en keuken.




Woonkamer

De woonkamer is zeer ruim van opzet en is afgewerkt met een houten vloer,
spachtelputz wanden en strak stucwerk plafond met spots. Door de grote
raampartijen aan de voorzijde beschikt de woonkamer over veel
daglichttoetreding. Aan de voorzijde is een ruime zithoek gecreëerd waar
tevens een houtkachel aanwezig is. De woonkamer loopt verder naar achter
over in het eetgedeelte met aansluitend de woonkeuken.




Keuken

De in wand-opstelling geplaatste inbouwkeuken beschikt over een keramische
kookplaat met oven, afzuigkap, dubbele rvs spoelbak en vaatwasser.
Opbergruimte is er ruimschoots door de vele kastruimte en de grote verdiepte
kelderkast.



Bijkeuken

De ruime bijkeuken welke is afgewerkt met een tegelvloer beschikt over de
witgoedaansluitingen, ruimte voor een extra koelkast en/of diepvries en over
een close-in boiler voor het warmwater in de keuken.




Serre

Ruime tuinkamer/serre voorzien van een tegelvloer met uitzicht op de diepe
achtertuin. Door de grote raampartijen en de lichtkoepel is er in deze ruimte
volop daglicht.




Via de vaste trap bereik je de overloop. De overloop is zeer ruim van opzet en
biedt toegang tot de 3 ruime slaapkamers, de badkamer en vaste trap naar de
tweede verdieping. De overloop is voorzien van een laminaat vloer, granol
wanden en stucwerk plafond.




Slaapkamers

De ouderslaapkamer is gelegen aan de achterzijde van de woning en biedt
voldoende ruimte voor een tweepersoonsbed en kastenwand. De tweede
slaapkamer is aan de voorzijde gelegen en is eveneens van een ruim formaat.
Slaapkamer 3 is iets kleiner van opzet maar kan prima dienen als kinder- of
werkkamer. Alle kamers zijn voorzien van inbouwkasten en beschikken over
draai-ramen met dubbele beglazing.




Badkamer

Keurige, geheel betegelde badkamer welke van alle gemakken is voorzien zoals
een badmeubel met 1 wastafel, ligbad, closet, radiator, mechanische- en
natuurlijke ventilatie.




Via de vaste trap bereik je de zeer ruime zolderverdieping. De voorzolder
beschikt over een kast onder het knieschot en een bergruimte waar de Cv-ketel
(Intergas, 2013) is gesitueerd. De achterzolder is omgetoverd tot een prachtige,
vierde slaapkamer welke voorzien is van een grote dakkapel en een wastafel.
Ook de zolderverdieping is voorzien van een betonnen verdiepingsvloer.




Voortuin

De voortuin is fraai aangelegd met diverse vaste beplanting, siergrind en is
voorzien van een elektrische zonneluifel. Aan de rechterzijde is een oprit
gelegen welke toegang biedt tot de eigen achterom en de zeer ruime garage. 




Achtertuin

Sfeervol, groen aangelegde achtertuin met diverse vaste beplanting,
sierbestrating en groot terras. De tuin is heerlijk diep en biedt volop privacy. De
garage is in spouw gezet en beschikt over een elektrische garagedeur, elektra
en verlichting. De praktische fietsenberging is eveneens in spouw gezet en
voorzien van een tegelvloer, elektra en een gootsteen. Aansluitend is een
overkapping te bereiken wat ideaal is voor het bergen van spullen en het stellen
van de afvalcontainers.







Algemene informatie:

- Royale tweekapper op loopafstand van het centrum

- Zeer ruim woonhuis met vier slaapkamers

- De woning is grotendeels voorzien van dubbele beglazing

- Zeer degelijk gebouwen met verdiepingsvloeren van beton

- Circa 20 meter diepe achtertuin

- Grote externe garage & fietsenberging

- Bezichtigingen zijn enkel mogelijk op afspraak met verkopend makelaar




Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.















































Plattegrond
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Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart







Heeft u 

interesse?

Hof 35

5571 CB Bergeijk 




0497-229030

info@revastmakelaardij.nl

revastmakelaardij.nl 


