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Kenmerken

& specificaties






Bouwjaar:

1961




Soort:


Tussenwoning




Slaapkamers:

3




Inhoud:

389 m³




Woonoppervlakte:


96 m²




Perceeloppervlakte:

201 m²




Verwarming:


Cv-ketel (Nefit, 2012)



Omschrijving
Madeliefstraat 4 te Bergeijk




Wauw, wat een leuke starterswoning! De Madeliefstraat 4 beschikt over drie
slaapkamers, een riante aanbouw aan de achterzijde, een diepe achtertuin, een
separate wasruimte op de begane grond en een moderne keuken (wat wil je
nog meer!). Dit alles is gelegen in een kindvriendelijke, groene woonomgeving
dichtbij het centrum van Bergeijk. Kortom, de perfecte starterswoning!







BEGANE GROND

Entree

Aan de voorzijde van het huis bevindt zich meer dan voldoende
parkeergelegenheid, zodat je de auto altijd makkelijk kan parkeren. Middels de
keurig aangelegde voortuin bereik je de overdekte entree met trapopgang naar
de eerste verdieping en aansluitend een betegeld toilet. De meterkast is
volledig vernieuwd en voorzien van 7 groepen en 2 aardlekschakelaars.




Woonkamer

Wauw, wat een heerlijke, lichte woonkamer. Aan de voorzijde is er ruimte voor
een riante zithoek en aan de achterzijde is er volop plaats voor een 6-persoons
eettafel. De ruimte is voorzien van een keurige laminaat vloer, deels stucwerk
wanden, deels geschilderd metselwerk wanden en een prachtig balkenplafond.
Middels het eetgedeelte is er toegang tot de moderne keuken.




Keuken

Lichte, moderne keukenruimte met inbouwkeuken in wandopstelling. De keuken
is voorzien van een 4-pits gasfornuis, een afzuigkap, een vaatwasser, een
koelkast en een oven. Bergruimte is er ruimschoots door de bovenkastjes en de
verdiepte trapkast. De keuken geeft toegang tot de prachtige tuinkamer.




Tuinkamer/speelkamer

De aanbouw van de woning is erg ruim van opzet, beschikt over veel daglicht
door de lichtkoepel en de raampartij en wordt op dit moment gebruikt als
speelkamer voor de kinderen (ideaal!). Over de volle breedte is een kastenwand
geplaatst wat ideaal is voor het bergen van spullen. Ook deze ruimte is voorzien
van een laminaatvloer en geeft toegang tot de wasruimte en de inpandige
berging.




Wasruimte

Praktische, grotendeels betegelde wasruimte met de witgoedaansluitingen, de
Cv-installatie (Nefit, +/- 2012) en plaats voor een extra koelkast en/of
diepvries.



Inpandige berging

Zeer ruime, inpandig te bereiken berging welke gebruikt kan worden als
hobbyruimte en voor het stallen van de fietsen.







EERSTE VERDIEPING

Middels vaste trap te bereiken ruime overloop met toegang tot 3 slaapkamers
en badkamer. De gehele verdieping is afgewerkt met een keurige tapijtvloer,
stucwerk wanden en schroten plafonds.




Slaapkamers

De ouderslaapkamer is aan de achterzijde van de woning gelegen en biedt
ruimte aan een tweepersoonsbed en beschikt over een vaste kastenwand. De
tweede slaapkamer is eveneens ruim van opzet en is een prachtig, royale
kinderkamer. De derde kamer is aan de voorzijde gelegen, beschikt over een
rolluik en is een prima kinderkamer.




Badkamer

Geheel betegelde badkamer met modern badmeubel met wastafel & spiegel,
elektrische verwarming, rolluik aan de voorzijde en een douche.







TUIN

Achtertuin

Via de inpandige berging, tuinkamer en eigen achterom te bereiken, privacy
biedende, zeer ruime achtertuin. De tuin is voorzien van sierbestrating, diverse
plantenborders en een gazon. De overkapping is van aluminium en is een
heerlijke zit voor in het voorjaar- en de zomer.



Algemene informatie:

- Bouwjaar circa 1961

- Woning is nagenoeg geheel voorzien van dubbele beglazing

- Netjes onderhouden

- Ruime aanbouw op de begane grond

- Nefit Cv-ketel uit +/- 2012

- Ruime achtertuin met overkapping

- Gelegen in rustige woonwijk, dichtbij speelvelden, de bassischool en het
centrum



Zoek jij een leuke tussenwoning op een uitstekende locatie, 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 


