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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

1979




Soort:


Hoekwoning




Slaapkamers:

5




Inhoud:

527 m³




Woonoppervlakte:


152 m²




Perceeloppervlakte:

173 m²




Verwarming:


Cv ketel (Vaillant, 1998)




Extra's:

- Mogelijkheid tot vijf grote slaapkamers


- Gelegen in groene woonomgeving

Begane grond voorzien van rolluiken


- Woning is voorzien van spouw- en dakisolatie



Omschrijving
Steenstraat 44 te Eersel




Deze ruim opgezette hoekwoning ligt in een kindvriendelijke woonomgeving
met vele groene speelvelden en is ook nog is ideaal voor een groot gezin door
de vier (mogelijkheid tot vijf) grote slaapkamers. Bovendien heeft de woning
een gunstige ligging, aan de ene zijde loop je zo het buitengebied in en aan
andere zijde ben je binnen enkele minuten in het centrum van Eersel. Met een
beetje liefde is hier de woning van je dromen te realiseren.




Enthousiast? Bel of mail ons voor een afspraak, wij laten de woning graag zien!




BEGANE GROND

Entree

Middels de groen aangelegde voortuin bereik je de entree van de woning. De
woonomgeving biedt meer dan voldoende parkeerplaatsen voor de auto. De
entreehal is ruim van opzet en beschikt over een tegelvloer, de meterkast (vijf
groepen) en de ruime toiletruimte met closet en fonteintje. Daarnaast is er
toegang tot het royale woongedeelte.




Woonkamer

Bij binnenkomst aanschouw je pas hoe groot het woongedeelte van deze
woning is. De woonkamer is opgesplitst in een zithoek aan de voorzijde, een
aparte leeshoek en het eetgedeelte aan de achterzijde. De gehele ruimte is
afgewerkt met een tegelvloer, stucwerk wanden, stucwerk plafond en beschikt
over rolluiken. Daarnaast is er een praktische, verdiepte trapkast en de
glasvezel aansluiting aanwezig.




Keuken

De in wandopstelling geplaatste keuken is erg ruim van opzet en biedt volop
mogelijkheden voor het plaatsen van een grote inbouwkeuken met kookeiland.
De huidige keuken beschikt over volop kastruimte, een gasfornuis, een oven,
een koelkast en een vaatwasser.




EERSTE VERDIEPING

Via de vaste trap bereik je de overloop, met toegang tot de 3 ruime
slaapkamers, badkamer, separate toiletruimte met closet en fonteintje en vaste
trap naar de tweede verdieping. Daarnaast is de overloop ruim van opzet en
geheel afsluitbaar.




Slaapkamers

Alle slaapkamers zijn ruim van opzet en zijn voorzien van stucwerk wanden en
schroten plafonds. Slaapkamer 1 betreft de ouderslaapkamer en is gelegen aan
de achterzijde van de woning. Deze kamer is met ca. 16 m² royaal van opzet,
biedt voldoende plaats voor een kingsize bed, en beschikt over een inbouwkast
en wastafel. Slaapkamer 2 is aan de voorzijde gelegen en is eveneens met haar
16 m² zeer ruim van opzet. De derde slaapkamer aan de voorzijde is iets kleiner
van opzet maar kan prima dienen als kinderkamer of thuiswerkplek.




Badkamer

De geheel betegelde badkamer is voorzien van een ligbad en een wastafel. De
badkamer is ruim van opzet en voorzien van de witgoed aansluitingen.




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 de
voorzolder de opstelling van de Cv (Vaillant, 1998) en de witgoedaansluitingen
aanwezig.






TUIN

Voortuin

De voortuin is aangelegd met sierbestrating en plantenborders met vaste
beplanting en taxushagen.




Achtertuin

Via de keuken bereik je de zonnige achtertuin deze is nagenoeg geheel bestraat
en biedt ruimte voor het plaatsen van een terrasoverkapping. Aan de
achterzijde van het perceel is een praktische fietsenberging aanwezig. Middels
de eigen achterom is direct de speeltuin te bereiken wat ideaal is voor de
kinderen!
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Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Heeft u 

interesse?

Hof 35

5571 CB Bergeijk 
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