
Charmante 
woning
met grote multifunctionele ruimte

Castersedijk 6
5527 JS Hapert

Royaal perceel met volop 
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Kenmerken

& specificaties






Bouwjaar:

1930




Soort:


Vrijstaande woning




Kamers:

6




Inhoud:

897 m³




Woonoppervlakte:


236 m²




Perceeloppervlakte:

820 m²




Externe bergruimte:


28 m²




Energielabel:



Omschrijving
Castersedijk 6 te Hapert




Op een fraai perceel van ruim 800 m² treft u deze charmante vrijstaande jaren
'30 woning met dubbele oprit en verassend ruime aanbouw aan de achterzijde.
De woning is keurig onderhouden en beschikt door haar ruime opzet van 236 m²
over vele gebruiksmogelijkheden. Privacy is er volop doordat het perceel direct
grenst aan bebossing en toch bent u binnen enkele minuten in het dorp van
Hapert. Het ruime perceel, de mogelijkheid om een bedrijf aan huis te starten of
royaal te wonen maken dit een zeer interessant object!







BEGANE GROND




Entree

Via de royale oprit met eigen achterom en overdekte entree bereikt u de
voordeur. De ruime, lichte entreehal beschikt over een keurige tegelvloer,
meterkast en biedt u toegang tot de eerste verdieping, slaapkamer/
kantoorruimte en woonkamer. Daarnaast is er toegang tot de geheel betegelde
opslagkelder.



Slaapkamer/kantoorruimte

Aan de voorzijde van de woning gelegen slaapkamer/kantoorruimte welke
genoeg ruimte biedt voor een tweepersoonsbed maar ook ideaal te gebruiken is
als werk- of speelkamer. De ruimte is afgewerkt met een tapijt vloer, behang
wanden en schroten plafond.




Woonkamer

De sfeervolle, L-vormige woonkamer is ruim van opzet en voorzien van
dezelfde tegel vloer met vloerverwarming, deels stucwerk, deels behang
wanden en strak stucwerkplafond met prachtige sierlijst. De aan de voorzijde
gelegen zithoek beschikt over een gezellige gashaard en biedt voldoende plaats
voor een heerlijke loungebank en zitstoel(en). Verder naar achter bereikt u het
eetgedeelte welke toegang middels een schuifpui toegang biedt tot de
terrasoverkapping met een fraai uitzicht in de achtertuin.







Woonkeuken

Riante woonkeuken met tegelvloer en vloerverwarming en keurige
inbouwkeuken in hoekopstelling met granieten aanrechtblad. Alle apparatuur
zoals een inductie kookplaat, afzuigkap, dubbele spoelbak, vaatwasser, koelkast
en combimagnetron zijn aanwezig.




Achter portaal

Middels keuken te bereiken achter portaal met tegelvloer, wastafel met warm-
koud water voorziening, een tweede badkamer en een separate, deels
betegelde toiletruimte met closet. 




Badkamer

Keurige, geheel betegelde badkamer met douche met thermostaatkraan,
radiator en wastafelmeubel met wastafel.




Bijkeuken

Ruime bijkeuken met tegelvloer, ruime inbouwkast voor het bergen van spullen
en de aansluitingen voor het witgoed. Vanuit hier heeft u toegang tot de
hobbyruimte en buitenleven.




Hobbyruimte

Verrassend ruime, verwarmde hobbyruimte van 60 m² met tegelvloer en
dubbele (deels elektrische) openslaande deuren waardoor de ruimte ook
gebruikt kan worden als garage of voor de ondernemer aan huis. Het realiseren
van een opslag voor de ZZP'er of het starten van een kantoor aan huis zou hier
ideaal zijn. Middels de vaste trap opgang is de ruime verdieping te bereiken. De
verdieping beschikt enerzijds over een bergzolder met de C.V. installatie
(Remeha 2018), anderzijds is een zeer ruime slaapkamer/hobbyruimte van 28
m² te bereiken met uitzicht over de tuin. De overloop beschikt over een dubbele
spoelbak.



EERSTE VERDIEPING




Overloop met toegang tot drie slaapkamers, badkamer en luik naar de
bergvliering. De gehele verdieping is afgewerkt met een tapijt vloer, behang
wanden en schroten plafond en zijn voorzien van hardhouten draai kozijnen met
dubbele beglazing en grotendeels van horren.



Slaapkamers

De ouderslaapkamer is aan de achterzijde gelegen, is ruim van opzet en beschikt
over een inbouwkast. Slaapkamer 2 is aan de voorzijde van de woning gelegen
en is eveneens ruim van opzet en beschikt over een inbouwkast. De derde
slaapkamer is iets kleiner maar kan prima functioneren als kinderkamer. 




Badkamer

Keurige, geheel betegelde badkamer welke van alle gemakken is voorzien zoals
een wastafel, ligbad, douche, closet, designradiator en natuurlijke ventilatie.




TWEEDE VERDIEPING

Middels luik te bereiken bergvliering.







TUIN




Voortuin

De voortuin is goed onderhouden en voorzien van diverse vaste beplanting,
gazon, looppad met sierbestrating en heeft zowel aan de linker als rechterzijde
van de woning een ruime oprit voor het plaatsen van meerdere voortuigen.




Achtertuin

Deze fraai aangelegde achtertuin is goed onderhouden en royaal van opzet. De
achterzijde beschikt over veel groen en is volledig omheind wat veel privacy
biedt! Achter in de tuin staat een berging met elektra en direct aansluitend aan
de woning een terrasoverkapping. De tuin kan eenvoudig besproeid worden
middels de grondwaterpomp.




BIJZONDERHEDEN




- Bouwjaar circa 1930, uitgebouwd in 1993

- Maar liefst 236 m² woonoppervlakte & 897 m³ inhoud

- Mogelijkheden voor beroep of bedrijf aan huis

- Gehele woning voorzien van hardhouten kozijnen met dubbele beglazing

- Vloer (grotendeels) en dak zijn geïsoleerd

- Riante hobbyruimte met volop mogelijkheden

- Dichtbij het centrum van Hapert gelegen



- Woonkamer en keuken voorzien van vloerverwarming

- Dubbele badkamer aanwezig

- Cv-installatie van het merk Remeha (2018)

- Werkelijke perceelgrootte zal later blijken na inmeting kadaster 




Bent u op zoek naar een naar eigen smaak te moderniseren vrijstaande woning
op een prachtig perceel dan is deze woning zeker het bezichtigen waard!













































Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Heeft u 

interesse?

Hof 35

5571 CB Bergeijk 




0497-229030

info@revastmakelaardij.nl

revastmakelaardij.nl 


