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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

1977




Soort:


Middenwoning




Slaapkamers:

4




Inhoud:

475 m³




Woonoppervlakte:


134 m²




Perceeloppervlakte:

152 m²




Verwarming:


Cv-ketel (Remeha Calenta, 2016)




Extra's:

- Overdekt terras in de achtertuin


- Tuin op het zuidwesten

- Begane grond en eerste verdieping voorzien van rolluiken


- Volledig gemoderniseerd

- Luxe badkamer uit 2020



Omschrijving
De Vang 29 te Bergeijk




Voel je thuis bij deze prachtige, geheel gemoderniseerde gezinswoning welke
op loopafstand van het centrum en de Bergeijkse bossen is gelegen. De woning
is in 1977 gebouwd, voorzien van spouw- en dakisolatie en geheel
gemoderniseerd in 2018, 2020 en 2021 waardoor de woning over een modern
afwerkingsniveau beschikt. De moderne open keuken, de luxe badkamer, de
vier zeer ruime slaapkamers en de achtertuin met overkapping op het
zuidwesten maken het een genot om hier te wonen. Deze woning biedt volop
rust en ruimte voor het gehele gezin, zo biedt de omgeving verschillende
speeltuinen en groenvoorzieningen. Kortom deze woning moet je hebben
gezien!






BEGANE GROND

Entree

Via de onderhoudsvriendelijke aangelegde voortuin, welke plaats biedt voor
twee voertuigen, bereik je de voordeur van deze fantastische woning, welke
toegang biedt tot de entreehal. De gehele begane grond is voorzien van een
prachtige visgraat pvc vloer (2021), strakke stucwerk wanden en strak stucwerk
plafond met sierlijst en LED-spots (2021). De hal is erg ruim van opzet en
beschikt over de garderobe en de vernieuwde meterkast (9 groepen). De hal
geeft toegang tot het royale woongedeelte en de ruime bijkeuken.




Woon- en eetgedeelte

Een ruime, doorlopende leefruimte waar de grote raampartijen aan beide zijdes
voor een uitstekende lichtinval zorgen. De zithoek is aan de achterzijde gelegen,
biedt plaats voor een grote (hoek)bank en zitstoel(en), en beschikt over een
sfeervolle inrichting met loopdeur welke toegang biedt tot het overdekte terras.
Direct grenzend is het eetgedeelte gesitueerd wat ruim van opzet is en in
contact staat met de prachtige, open keuken. Het gehele woongedeelte beschikt
over een fraaie visgraat pvc vloer, strakke stucwerk wanden en strak stucwerk
plafond met sierlijst en LED-spots.















Open keuken (2018)

De eyecatcher van het leefgedeelte is de fraaie, maatwerk inbouwkeuken met
het granieten werkblad welke in een ruime hoekopstelling geplaatst is
waardoor er opvallend veel werkruimte is. Apparatuur is in overvloed aanwezig
en zo is de keuken voorzien van een fraai gasfornuis met vijf pitten & granieten
achterwand, design afzuigkap, oven, vaatwasser, koelkast en een rvs spoelbak
met close-in boiler. De lichte kleurstelling kleurt perfect bij het fraaie granieten
werkblad en de visgraat pvc vloer. Daarnaast is er volop kastruimte en een
praktische trapkast aanwezig.




Bijkeuken

Middels entreehal te bereiken ruime bijkeuken welke over volop kastruimte
beschikt. Daarnaast is er ruimte voor het plaatsen van een koelkast en/of
diepvries.



Inpandige garage

Middels loopdeur vanuit de bijkeuken te bereiken inpandige garage welke
ideaal is voor het bergen van spullen of het stallen van een motorvoertuig. De
ruimte beschikt over elektra en een handmatige garagedeur.




Portaal

Via de living te bereiken portaal met gerenoveerde trappenpartij naar de eerste
verdieping en volledige vernieuwde toiletruimte met hangcloset.







EERSTE VERDIEPING

Overloop met toegang tot drie ruime slaapkamers, luxe badkamer, vaste
inbouwkast en vaste trap naar de ruime tweede verdieping. De gehele
verdieping is afgewerkt met een tapijt vloer (2021), strakke stucwerk wanden
en strak stucwerk plafond. Alle kozijnen zijn vervangen door kunststof draai-
kiep kozijnen met HR beglazing en ingebouwde rolluiken.




Slaapkamers

De ouderslaapkamer is op dit moment aan de voorzijde van de woning gelegen
en biedt ruimte aan een groot tweepersoonsbed en kastenwand. De tweede
slaapkamer, welke ook als ouderslaapkamer kan dienen, is eveneens ruim van
opzet en is een prachtige, royale kinderkamer. De derde kamer is zeker niet
klein van opzet en kan prima dienen als volwaardige kinderkamer.



Badkamer

Wauw, wat een plaatje is deze in 2020 volledig vernieuwde badkamer! De lichte
kleurstelling op de wanden matchen perfect met de donkere vloertegel. Het
grote badmeubel met dubbele wastafel en verlichte spiegel is prettig in gebruik.
Daarnaast is er een heerlijk groot ligbad met ingebouwde kranen en stort- en
handdouche, hangcloset, designradiator en mechanische ventilatie aanwezig.
Door het grote draai-kiep kozijn en de lichtspots is er voldoende licht.




TWEEDE VERDIEPING

Middels een vaste trapopgang is de zeer ruime, tweede verdieping te bereiken
die volop mogelijkheden biedt voor het creëren van een of twee slaapkamers.
Door het grote Velux dakraam komt er veel daglicht binnen. Daarnaast is op
deze verdieping de opstelling van de Cv (Remeha, 2016), de mechanische
ventilatie en de witgoedaansluitingen aanwezig. De kleine bergvliering is ideaal
voor het bergen van spullen.




TUIN

Voortuin

De voortuin is onderhoudsvriendelijk aangelegd met sierbestrating en geeft
toegang tot de entreedeur en een loopdeur naar de bijkeuken.




Achtertuin

Via de woonkamer bereik je de zonnige, privacy biedende achtertuin deze is
sfeervol aangelegd met een groene klimop en sierbestrating. Tevens is hier een
groot overdekt terras met spots aanwezig wat middels het zeil afgesloten kan
worden waardoor het drie seizoenen heerlijk zitten is. Middels de eigen
achterom is direct de speeltuin te bereiken wat ideaal is voor de kinderen!




Algemene informatie:




- Instapklare, modern afgewerkte eengezinswoning

- Pvc vloer, stucwerk, spots, vloerbedekking en elektra van 2021

- Definitief energielabel C

- Woning is voorzien van spouwmuur- en dakisolatie

- Cv-opstelling (Remeha Calenta, 2016)

- Begane grond en eerste verdieping voorzien van rolluiken

- Glasvezel aanwezig

- Gelegen in rustige, groene omgeving















































Plattegrond
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Kadastrale kaart
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