
Royaal & 
vrijstaand
Op een toplocatie gelegen!

Costverloren 8
5571 PL Bergeijk

Vier slaapkamers &

ruime garage!
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Kenmerken

& specificaties






Bouwjaar:

1968




Soort:


Vrijstaande woning




Slaapkamers:

5




Inhoud:

505 m³




Woonoppervlakte:


138 m²




Perceeloppervlakte:

374 m²




Verwarming:


CV-ketel (Nefit, 2019)




Isolatie

Spouw- en dakisolatie



Omschrijving
Is een nieuwbouwwoning niks voor jullie? Maar wil je de woning wel naar eigen
smaak afwerken? Dan is deze ruime vrijstaande woning echt een geweldige
kans!!



De ligging is fantastisch in de dorpskern van Bergeijk op korte afstand van het
centrum met de dagelijkse voorzieningen als winkels, het openbaar vervoer,
scholen en kinderspeelplaatsen binnen handbereik. De Costverloren kenmerkt
zich als een rustige straat waar enkel bestemmingsverkeer gebruik van de weg
maakt. Deze woning heeft een royale woonkamer, 4 slaapkamers, een ruime
inpandige garage/wasruimte en een ruime tuin met veel privacy. De woning is
altijd keurig onderhouden en heeft veel liefde en aandacht gehad van de huidige
eigenaar.



Enthousiast? Wij laten deze woning met genoeg mogelijkheden voor het
realiseren van jouw droomhuis ontzettend graag aan je zien!







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.




Badkamer

Keurige, geheel betegelde badkamer met wastafel, ligbad en radiator.







Garage/wasruimte

Zeer ruime verwarmde garage/wasruimte met tegelvloer welke op dit moment
gebruikt wordt als berging en wasruimte. De ruimte biedt voldoende
mogelijkheden om het woongedeelte van de woning eenvoudig te vergroten.
De ruimte is voorzien van de witgoedaansluitingen, dubbele openslaande
deuren, uitstortgootsteen en de CV-ketel (Nefit, 2019). 




EERSTE VERDIEPING

Overloop voorzien van vloerbedekking met toegang tot vier grote slaapkamers.




Slaapkamers

De ouderslaapkamer is aan de voorzijde van de woning gelegen, is zeer ruim
van opzet en beschikt over twee inbouwkasten en een wastafel. De andere
slaapkamer aan de voorzijde is ideaal te gebruiken als kantoor of kinderkamer.
Aan de achterzijde zijn de twee andere slaapkamers gelegen welke tevens ruim
van opzet zijn en zich ideaal lenen als volwaardige kinderkamer. Het realiseren
van een (extra) badkamer behoort hier ook tot de mogelijkheden.







TUIN

Voortuin

De voortuin is onderhoudsvriendelijk aangelegd en is voorzien van een looppad
met sierbestrating. Aan de rechterzijde van de woning is een ruime oprit
aanwezig voor meerdere voertuigen met toegang tot de garage. Aan de
linkerzijde van de woning bevindt zich een achterom met dubbele poort zodat je
eenvoudig de achtertuin kunt bereiken.




Achtertuin

Fraaie, royale achtertuin welke volledig is omheind en veel privacy biedt. De
achtertuin is goed onderhouden en ingericht met een terras en een strak gazon
met diverse beplanting. Er is meer dan genoeg ruimte om een aanbouw en/of
overkapping te plaatsen.



Algemene informatie:

- Bouwjaar 1968

- Gelegen op toplocatie in Bergeijk

- Volop mogelijkheden tot uitbreiden woning

- Vier slaapkamers

- Woning is gedateerd maar goed onderhouden

- Gehele woning voorzien van stalen kozijnen met enkele beglazing

- Woning is voorzien van spouw- en dakisolatie

- Inpandige garage en royale oprit aanwezig

- Ouderdomsclausule, asbestclausule van toepassing




Alleen een bezichtiging geeft je de juiste indruk van deze woning!




Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

































Plattegrond



Plattegrond



Locatie

op de kaart



Heeft u 

interesse?

Hof 35

5571 CB Bergeijk 




0497-229030

info@revastmakelaardij.nl

revastmakelaardij.nl 


