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Kenmerken

& specificaties



Bouwjaar:


1984




Soort:

Twee-onder-een-kap woning




Slaapkamers:


3 (Mogelijkheid tot 4)




Inhoud:

350 m³




Woonoppervlakte:


113 m²




Perceeloppervlakte:

220 m²




Externe bergruimte:


27 m²




Verwarming:

CV-installatie (Nefit, 2007)



Omschrijving
Doornekker 22 te Bladel




Op toplocatie, aan het groene Doolandpark gelegen met vrij uitzicht, zeer
degelijk gebouwde, goed onderhouden tweekapper met vrijstaande garage met
berging. Doordat de woning op de begane grond is uitgebouwd beschikt de
woonkamer over ruime dimensies. Verder beschikt de woning over drie
slaapkamers op de eerste verdieping, een ruime zolder met mogelijkheid tot
een vierde slaapkamer en een fraaie aangelegde achtertuin met veel privacy
gelegen op het westen! Kortom een ideale gezinswoning!




BEGANE GROND




Entree

Middels onderhoudsvriendelijke verzorgde voortuin bereik je de voordeur. De
entreehal is voorzien van de meterkast en een volledig betegelde toiletruimte
met hangcloset en fonteintje. De ruimte is afgewerkt met een prachtige, massief
houten vloer, stucwerk wanden en spuitwerk plafond.




Woon- en eetgedeelte

Een ruime, doorlopende leefruimte waar een speelse zijuitbouw en raampartijen
aan weerszijden zorgen voor een uitstekende lichtinval. De gehele living is
afgewerkt met een houten vloer, stucwerk wanden en spuitwerk plafond. Het
zitgedeelte is gesitueerd aan de voorzijde en loopt over in het eetgedeelte
welke genoeg ruimte biedt voor het plaatsen van een grote eettafel voor het
hele gezin. De uitbouw aan de zijkant heeft genoeg mogelijkheden voor een
speelkamer of thuiswerkplek en beschikt over openslaande deuren met toegang
tot de achtertuin. 




Keuken

Aan de achterzijde van de woning is de keurige onderhouden keukenruimte
gesitueerd welke van een lichte keukeninrichting in wandopstelling voorzien.
De keuken is uitgerust met onder andere een gasfornuis, afzuigkap, dubbele
spoelbak, combi oven en inbouwkoelkast. De keuken beschikt over een
tegelvloer, halfhoog betegelde wanden en geeft middels loopdeur ook toegang
tot de achtertuin.











EERSTE VERDIEPING 




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




Slaapkamers

Aan de achterzijde zijn twee slaapkamers gelegen waarvan de masterbedroom
de grootste kamer is. Deze slaapkamer beschikt over een grote vaste
inbouwkast en biedt genoeg plaats voor een tweepersoonsbed. De derde
slaapkamer ligt aan de voorzijde en is tevens ruim van opzet. 




Badkamer

Keurige, geheel betegelde badkamer met ligbad, douche, groot badmeubel met
1 wastafel, hangcloset, radiator en mechanische ventilatie. Door de aanwezige
dakkapel is er ruimschoots daglicht aanwezig.




TWEEDE VERDIEPING 




Middels vaste trap te bereiken zolderverdieping welke is voorzien van een extra
dakvenster en ideaal is voor het bergen van spullen of voor het creëren van een
vierde slaapkamer. De zolder is erg ruim van opzet en beschikt over de
witgoedaansluitingen en de CV-installatie (Nefit, 2007). 




TUIN 




Voortuin

De voortuin is onderhoudsvriendelijk aangelegd en goed onderhouden. De
plantenborders zijn voorzien van diverse vaste beplanting.




Achtertuin

Privacy biedende achtertuin met gazon, diverse vaste beplanting en handige
garage en berging met elektra. Onder de elektrische zonneluifel is het tot in de
late uurtjes heerlijk genieten gezien de tuin op het westen is gelegen. Aan de
achterzijde van het perceel is de elektrische garagedeur en eigen achterom te
bereiken.



ALGEMENE INFORMATIE:




- Bouwjaar 1984

- Goed onderhouden tweekapper

- Alle verdiepingsvloeren zijn van beton

- Drie ruime slaapkamers (mogelijkheid tot 4)

- Fraaie (zij)uitbouw 

- Eigen achterom, grote garage en berging in de achtertuin

- Definitief energielabel C

- Grotendeels v.v. dubbele beglazing (m.u.v. twee slaapkamerramen) 

- Fraai aangelegde achtertuin met veel privacy

- Kindvriendelijke woonomgeving aan groen speelveld gelegen




Ben je nieuwsgierig geworden? Vraag dan een bezichtiging aan! 







































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 


