
Ruime 

Woning
Ruime tussenwoning met 4 slaapkamers!

Doolandweg 70
5531 PM Bladel

Gelegen in een groene 
woonomgeving!
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revastmakelaardij.nl



Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

1974




Soort:


Tussenwoning




Slaapkamers:

4




Inhoud:

427m³




Woonoppervlakte:


125m²




Perceeloppervlakte:

162m²




Externe bergruimte:


7m²




Verwarming:

CV-ketel (ATAG, 2012, huur)




Extra's:


- Energielabel C

- Gehele woning voorzien van kunststof kozijnen 


met HR++ beglazing



Omschrijving
In een groene woonomgeving, nabij alle aansluitwegen en centrum van Bladel
gelegen, royale tussenwoning met vier ruime slaapkamers. De woning is in 2012
uitgebouwd op de begane grond en voorzien van kunststof kozijnen met HR++
beglazing. Verder beschikt de woning over een woonkamer met halfopen
keuken en schuifpui naar tuin, ruime badkamer en een stenen berging in de
achtertuin. De zonnige achtertuin is keurig aangelegd en ligt op het westen en
biedt veel privacy. Kortom, een ideale gezinswoning op een toplocatie!




BEGANE GROND




Entree

De entree is heerlijk ruim van opzet en voorzien van een keurige houten vloer
en beschikt over een brede kastenwand, een meterkast en volledig betegelde
toiletruimte voorzien van een hangcloset, radiator en fonteintje. Vanuit de
entree krijg je toegang tot de eerste verdieping en woonkamer.




Woonkamer

De woonkamer is ruim van opzet en is afgewerkt met een houten vloer,
stucwerk wanden en plafond. Door de grote raampartijen aan de voorzijde en de
schuifpui aan de achterzijde beschikt de woonkamer over veel
daglichttoetreding. Aan de voorzijde is een ruime zithoek gecreëerd waar
tevens plek is voor een heerlijke hoekbank. De woonkamer loopt verder naar
achter over in het eetgedeelte met aansluitend de halfopen keuken.




Keuken

De keuken bevind zich deels in de aanbouw en is in een hoekopstelling
geplaatst. De ruimte is afgewerkt met een houten vloer en biedt voldoende
opslag door de aanwezige kastruimte. De keuken is voorzien van een
gasfornuis, afzuigkap, combi-oven, koelkast en spoelbak v.v. close-in boiler.
Vanuit de keuken is er een deur met toegang tot de tuin.




EERSTE VERDIEPING




Overloop met toegang tot 3 slaapkamers, badkamer en vaste trap naar tweede
verdieping. De gehele verdieping is afgewerkt met laminaat, stucwerk wanden
en spuitwerk plafond.




Slaapkamers

De ouderslaapkamer is aan de achterzijde van de woning gelegen en is royaal
van opzet. Het plaatsen van een tweepersoonsbed en kastenwand past hier
prima. Slaapkamer 2 is gelegen aan de voorzijde en wordt momenteel in gebruik
genomen als sportruimte. De derde slaapkamer is gelegen aan de achterzijde en
is wat kleiner van opzet en kan prima dienen als kinderkamer. Alle slaapkamers
zijn voorzien van kunststof kozijnen met draai-kiepfunctie en horren.




Badkamer

De badkamer is in 2012 gerenoveerd, geheel betegeld met neutrale kleurtinten
en voorzien van vloerverwarming. De badkamer is voorzien van een
inloopdouche, radiator, groot badmeubel met dubbele wastafel en een
hangcloset.



TWEEDE VERDIEPING




Middels vaste trap te bereiken ruime zolder die beschikt over een voor-en
achterzolder. De voorzolder is voorzien van de witgoedaansluitingen en hangt
de CV ketel (ATAG) uit 2012. De achterzolder wordt momenteel in gebruik
genomen als bergruimte maar biedt voldoende plaats voor het realiseren van
een vierde slaapkamer.




TUIN




Voortuin

De voortuin is fraai aangelegd en beschikt over diverse plantenborders.




Achtertuin

Achter het perceel is een pad gelegen met veel groen waardoor de achtertuin
over veel privacy beschikt. De tuin is aangelegd met sierbestrating en aan
weersijzde over een plantenborder. De riante berging beschikt over elektra en is
ideaal voor het bergen van spullen of het plaatsen van de fietsen.



BIJZONDERHEDEN




- Royale tussenwoning

- 125 m² woonoppervlakte

- Bouwjaar 1974

- Drie slaapkamers (mogelijkheid tot vier)

- Gehele woning voorzien van kunststof kozijnen (2012) met HR++ beglazing

- De aanbouw (begane grond), vloer (begane grond) en badkamer gerenoveerd
in 2012

- Veel privacy in de achtertuin

- CV ketel ATAG 2012 (huur)

- Vrij uitzicht aan de voorzijde




Wil je wonen in een royale tussenwoning op een rustige groene locatie?





































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Heeft u 

interesse?

Hof 35

5571 CB Bergeijk 




0497-229030

info@revastmakelaardij.nl

revastmakelaardij.nl 


