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Kenmerken

& specificaties






Bouwjaar:

1973




Soort:


Hoekwoning




Slaapkamers:

3 (mogelijkheid tot 5)




Inhoud:

475 m³




Woonoppervlakte:


138 m²




Perceeloppervlakte:

241 m²




Externe bergruimte:


5m²




Verwarming:

Cv-ketel (Remeha, 2013)



Omschrijving
De Steenzager 64 te Veldhoven




Op een uitstekende locatie, in kindvriendelijke woonomgeving, dichtbij scholen,
winkels, openbaar vervoer en het prachtige, groene park 'de Vogelzang'
gelegen, zeer ruime levensloopbestendige hoekwoning. De woning is met haar
138 m² aan woonoppervlakte zeer ruim te noemen en beschikt over vier
slaapkamers (mogelijkheid tot vijf), een ruime woonkamer met open keuken en
een ruime oprit met carport. Daarnaast is het gehele dak vernieuwd en is het
woonhuis voorzien van spouw- en dakisolatie. De prachtig aangelegde
achtertuin met overkapping biedt volop privacy en maakt het plaatje compleet.




BEGANE GROND

Entree

Middels de groene, fraai aangelegde voortuin bereik je de overdekte entree van
de woning. De ruime entreehal is voorzien van een fraaie pvc vloer, granol
wanden en strak stucwerk plafond. Tevens bevindt zich hier de meterkast,
garderobe, de toiletruimte met closet en fonteintje en is er toegang tot de
royale woonkamer met open keuken.




Woonkamer

De woonkamer is zeer ruim van opzet en is afgewerkt met dezelfde pvc vloer,
stucwerk wanden en strak stucwerk plafond. Door de grote raampartijen aan de
voor- en achterzijde beschikt de woonkamer over veel daglichttoetreding. Aan
de voorzijde is een ruime zithoek gecreëerd waar tevens de glasvezel
aansluiting aanwezig is. De woonkamer loopt verder naar achter over in het
eetgedeelte met aansluitend de open keuken.




Open keuken

De in hoek-opstelling geplaatste inbouwkeuken beschikt over een 4-pits
gasfornuis, afzuigkap, koelkast, oven, magnetron en 1,5 spoelbak. Daarnaast is
er opvallend veel kastruimte aanwezig. Alle inbouwapparatuur is de afgelopen
jaren vervangen.




Slaap-/speelkamer

Middels schuifdeur vanuit de woonkamer te bereiken zeer ruime tweede
woonkamer welke eveneens ideaal te gebruiken is als slaapkamer. Daglicht is er
volop aanwezig door de openslaande tuindeuren en de fraaie lichtstraat.
Daarnaast is er toegang tot de berging/badkamer.




Berging/badkamer

Aan de voorzijde van de woning gelegen praktische berging welke eveneens als
tweede badkamer gebruikt kan worden. De huidige eigenaar heeft hier een
inloopdouche, wastafel en de witgoedapparatuur geplaatst wat het mogelijk
maakt om geheel gelijkvloers te wonen.




EERSTE VERDIEPING

Via de vaste trap bereik je de overloop. De overloop is zeer ruim van opzet en
biedt toegang tot de drie slaapkamers, de badkamer en vaste trap naar de
tweede verdieping. De overloop is voorzien van een laminaat vloer, granol
wanden, stucwerk plafond en beschikt over een praktische inbouwkast. De trap
kan eenvoudig worden afgesloten met een opklapbaar luik.




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 en is voorzien van een royale inbouwkast. Alle kamers zijn voorzien
van rolluiken (2 grote ramen elektrisch) en zijn afgewerkt met een laminaat
vloer.



Badkamer

Keurige, geheel betegelde badkamer welke van alle gemakken is voorzien zoals
een wastafel, ligbad, hangcloset, radiator en natuurlijke ventilatie.




TWEEDE VERDIEPING

Via de vaste trap bereik je de zeer ruime zolderverdieping. De voorzolder
beschikt over een kast onder het knieschot en een wasruimte waar de Cv-ketel
(Remeha, 2013) en de witgoedaansluitingen zijn gesitueerd. De achterzolder is
omgetoverd tot een prachtige, vierde slaapkamer welke voorzien is van een
groot Velux dakraam en een wastafel.



TUIN

Voortuin

De voortuin is fraai aangelegd met diverse vaste beplanting, sierbestrating en is
voorzien van een zonneluifel. Aan de linkerzijde is een oprit gelegen welke is
voorzien van een carport.




Achtertuin

Sfeervol, groen aangelegde achtertuin met diverse vaste beplanting,
sierbestrating, gazon en groot zonneterras. De tuin is heerlijk diep en biedt
volop privacy. De overkapping welke direct grenst aan de woning is een
heerlijke plek om uit het zonnetje te zitten. Aan de achterzijde is een praktische
houten berging geplaatst wat ideaal is voor het bergen van tuingereedschap en
de fietsen.







ALGEMENE INFORMATIE




- Royale levensloopbestendige hoekwoning

- Zeer ruim woonhuis met vier slaapkamers

- De woning is nagenoeg geheel voorzien van dubbele beglazing

- Zeer degelijk gebouwd met verdiepingsvloeren van beton

- Dak- en spouwmuur isolatie aanwezig

- Prachtig aangelegde achtertuin met tuinhuis

- Bezichtigingen zijn enkel mogelijk op afspraak met verkopend makelaar




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





































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Heeft u 

interesse?

Hof 35

5571 CB Bergeijk 




0497-229030

info@revastmakelaardij.nl

revastmakelaardij.nl 


