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woning
Met grote aanpandige garage!
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Uitgebouwd op verdieping

en begane grond!
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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

1992




Soort:


Eengezinswoning




Slaapkamers:

4 (mogelijkheid tot 5)




Inhoud:

526 m³




Woonoppervlakte:


125 m²




Perceeloppervlakte:

238m²




Verwarming:


Cv-installatie (Intergas, 2008)




Extra's:

- De woning is voorzien van dak-, spouwmuur- en vloerisolatie


- Woonkamer voorzien van vloerverwarming

- Tuin op het zonnige zuidwesten met overkappingen 


- Gelegen op goede locatie



Omschrijving
Horstveld 21, betreft een royale, uitgebouwde gezinswoning met grote
aanpandige garage, een ruime keuken uit 2020, 4 slaapkamers, een achtertuin
op het zonnige zuidwesten en een fantastische ligging in een fijne woonwijk.
Het centrum van Eersel is op loopafstand en met de dichtbij gelegen snelweg
(A67) zijn Eindhoven, ASML, High Tech Campus en het Maxima Medisch Centrum
gemakkelijk bereikbaar. Wat wil je nog meer?




Begane grond

Entree

We stappen de woning binnen in de ontvangsthal met meterkast (met
voldoende groepen en aardlekschakelaars) en deur naar de woonkamer. De hal
is voorzien van een neutrale tegelvloer en stucwerk wanden.




Woonkamer

De ruime woonkamer is voorzien van een neutrale tegelvloer met
vloerverwarming, stucwerk wanden en stucwerk plafond. Vanuit de woonkamer
heb je een mooi vrij uitzicht over de straat. Je bezoek hoeft niet lang te wachten
bij de deur, want je ziet ze al van ver aankomen. Vanuit de woonkamer heeft
men toegang tot de keuken, de provisiekast en trapopgang naar de eerste
verdieping.



Keuken

De ruime keuken is in de uitbouw gesitueerd en voorzien van een tegelvloer,
stucwerk wanden en een stucwerk plafond met een lichtstraat.




De keukenopstelling is in 2020 vernieuwd en voorzien van een kunststof
werkblad.
Opstelling een betreft een wandopstelling met voldoende kastruimte, een
koelkast, diepvries, afzuigkap en een prachtig vrijstaand fornuis (inductie) met
oven. Verder is de keuken voorzien van een werkeiland met voldoende
kastruimte, een spoelbak en een vaatwasser.




Portaal/toilet

Vanuit de keuken heeft men toegang tot het toiletportaal en de
terrasoverkapping met glazen schuifdeuren.

Het toilet is gedeeltelijk betegeld en voorzien van een toilet en een fonteintje.




EERSTE VERDIEPING

Overloop

De overloop biedt toegang tot twee slaapkamers aan de voorzijde, de badkamer
aan de achterzijde, trapopgang naar de tweede verdieping en een
doorloopportaal met toegang tot twee extra ruime slaapkamers.




Slaapkamers

De twee slaapkamers aan de voorzijde van de woning zijn afgewerkt met een
laminaatvloer, stucwerk wanden en spuitwerk plafond.




Doorloopportaal met kastruimte onder de dakschuinte.




Slaapkamer 3 is afgewerkt met een laminaatvloer, een dakvenster en
aansluiting van internet. Vanuit slaapkamer 3 heb je toegang tot slaapkamer 4.
Een ruime slaapkamer met laminaatvloer, een dakvenster en kastruimte onder
de dakschuinte.




Badkamer

De ruime badkamer is gedeeltelijk betegeld en voorzien van een dakvenster,
douchecabine met thermostaatkraan, ligbad, wastafel in badmeubel en een
toilet.



TWEEDE VERDIEPING

Middels een vaste trap bereikbare tweede verdieping met opstelling van de cv-
installatie (Intergas HR Combi, 2008) en aansluitingen voor de wasmachine en
droger. De tweede verdieping is tevens voorzien van een dakkapel met een
kunststof raamkozijn. Hierdoor is er een mogelijkheid tot het creëren van een
extra slaapkamer.



TUIN

Achtertuin

De privacy biedende achtertuin op het zuidwesten is voorzien van kunstgras,
diverse beplantingen en een vrije achterom.

Achterin de tuin bevindt zich een overdekt terras welke is voorzien van elektra.




Direct aan het huis vast heb je over de gehele breedte van het huis een riante
terrasoverkapping met glazen schuifwanden en inbouwspots. Deze mooie
ruimte is voorzien van een buitenkraantje en elektra.




Garage

De aanpandige garage, aan de voorzijde met openslaande deuren en aan de
achterzijde bereikbaar via de terrasoverkapping.

De garage is verrassend ruim, voorzien van elektra en geeft toegang tot de
achtertuin.



Voortuin

De onderhoudsvriendelijke voortuin is voorzien van sierbestrating, siergrind en
leibomen.
Aan de linkerzijde van de woning is de oprit voor het plaatsen van een voertuig
en er is ruim voldoende openbare parkeerruimte recht voor de deur.




Algemene informatie

- Bouwjaar 1992; nadien uitgebouwd, zowel op begane grond als op de eerste
verdieping
- Energielabel B

- Zonnige zuidwesten tuin met veel privacy

- De woning is voorzien van dak-, spouwmuur- en vloerisolatie

- De woning is voorzien van houten kozijnen met dubbelglas

- De woning wordt verkocht met opbouwverlichting en diverse vitrages

- De woning is gelegen aan een rustige straat, nabij groenvoorziening en op
loopafstand van het centrum van Eersel

- Met de dichtbij gelegen snelweg A67 zijn Eindhoven, ASML, High Tech Campus
en het Maxima Medisch Centrum gemakkelijk bereikbaar.



























Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Heb je  

interesse?

Hof 35

5571 CB Bergeijk 




0497-229030

info@revastmakelaardij.nl

revastmakelaardij.nl 


