
Ruim & 
Instapklaar
Aan groen speelveld gelegen!

De Roerenmaker 81
5506 CJ Veldhoven

Met vier slaapkamers &

fraaie achtertuin!

0497-229030 | info@revastmakelaardij.nl

revastmakelaardij.nl



Kenmerken

& specificaties



Bouwjaar:


1973




Soort:

Middenwoning




Slaapkamers:


4




Inhoud:

376 m³




Woonoppervlakte:


109 m²




Perceeloppervlakte:

157 m²




Verwarming:


Cv-ketel Remeha 2020




Isolatie:

Spouw- en dakisolatie


Grotendeels dubbel glas



Omschrijving
De Roermaker 81 te Veldhoven




Ben jij op zoek naar een instapklare woning op een mooie locatie met aan de
voorzijde vrij uitzicht? Dan willen we je graag even voorstellen aan De
Roerenmaker 81; het betreft een tussenwoning met op de begane grond een
mooie leefruimte en op de 1e en 2e verdieping 4 slaapkamers en een nette
badkamer. Als bonus heeft deze woning een keurige, ruime achtertuin! De
locatie is super, heerlijk rustig maar toch dichtbij diverse voorzieningen.




BEGANE GROND

Welkom thuis bij De Roerenmaker 81! Vanuit de hal met vernieuwde meterkast
en separaat toilet stap je zo de woonkamer in.

De hal is netjes afgewerkt met een tegelvloer en gestucte wanden- en plafond. 




Woonkamer 

Zodra je de woonkamer binnenstapt, voelt het goed! Aan de voorzijde kun je
genieten van de zon die binnen schijnt door het grote raampartij.

De woonkamer is strak afgewerkt met een neutrale laminaatvloer en strak
gestucte wanden- en plafond. Aan de voorzijde van de kamer is de glasvezel
aansluiting aanwezig.




Keuken

De nette, open keuken in wandopstelling staat in open verbinding met de
woonkamer en is voorzien van een gaskookplaat, spoelbak, vaatwasser en een
afzuigkap.
Vanuit de keuken is er een loopdeur met toegang naar de fraaie achtertuin.







EERSTE VERDIEPING

De overloop is afgewerkt met een moderne laminaatvloer, is voorzien van een
vaste kast en biedt toegang tot 3 ruime slaapkamers en de badkamer. 




Slaapkamers

Slaapkamer 1 is aan de voorzijde gelegen en is afgewerkt met een
laminaatvloer, behangenwanden en een stucwerk plafond.

Wat deze kamer zo mooi maakt is het grote raam met mooi uitzicht over de
straat.






Slaapkamer 2 is net zoals slaapkamer 1 ruim van opzet en afgewerkt met een
laminaatvloer, behangenwanden en een stucwerk plafond.

Slaapkamer 3 is net zoals slaapkamer 2 aan de achterzijde gesitueerd en leent
zich ideaal als kantoor- of babykamer.




Badkamer

De badkamer is geheel betegeld en voorzien van een inloopdouche met
thermostaatkraan, toilet, een wastafel met verlichte spiegel en mechanische
afzuiging.



TWEEDE VERDIEPING

Een vaste trap biedt toegang tot de ruime zolderruimte. De voorzolder is
voorzien van een wasruimte, opstelling cv-installatie (Remeha, 2020), een
dakraam en een afgesloten bergruimte. De 4e slaapkamer is netjes afgewerkt
met een laminaatvloer, strakke wand- en plafond afwerking, een groot dakraam
en wastafel. Deze keurig afgewerkte ruimte kan gebruikt worden als 4e
slaapkamer, maar is ook zeker een fijne ruimte voor een thuiswerkplek!




TUIN

Voortuin

De tuin aan de voorzijde is keurig aangelegd en voorzien van vaste beplanting
en bestrating. Groen, maar toch onderhoudsvriendelijk!




Achtertuin

De achtertuin is uitstekend onderhouden en aangelegd met nette bestrating,
vaste plantenborders en een groot gazon. Het is een tuin om heerlijk in te
vertoeven!
De tuin is omheind met stenen en houten schuttingen met groen en een eigen
achterom. Aan de achterzijde van het perceel is een stenen berging met elektra
gesitueerd.



Algemene informatie:

- De woning is voorzien van spouw- en dakisolatie

- De CV ketel (Remeha) is in 2020 vernieuwd

- Op vlot bereikbare afstand van o.a. MMC Ziekenhuis, ASML en de High Tech
Campus in Eindhoven

- Het City centrum met allerlei voorzieningen, winkelcentrum Mira, de scholen
en sportaccommodaties liggen vlakbij.



























Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart







Heeft u 

interesse?

Hof 35

5571 CB Bergeijk 




0497-229030

info@revastmakelaardij.nl

revastmakelaardij.nl 


