
Vrijstaand 
wonen
Op een fantastische locatie in het groen

Pinksterbloem 16
5527 KP Hapert

Royale gezinswoning met 
prachtige achtertuin
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Kenmerken

& specificaties



Bouwjaar:


1989




Soort:

Vrijstaande woning




Kamers:


5




Inhoud:

586 m³




Woonoppervlakte:


140 m²




Perceeloppervlakte:

442 m²




Extra`s:


- Inpandige garage

- Overkapping

- Volop privacy




Locatie:


Op een rustige autoluwe locatie 

op loopafstand van de groene natuur



Omschrijving
Voel je thuis bij Pinksterbloem 16 te Hapert. Deze vrijstaande woning is altijd
keurig onderhouden en heeft veel liefde en aandacht gehad van de huidige
eigenaar. De woning is gelegen op een toplocatie, in een verkeersluwe straat
met een speelveld achter de woning en op steenworp afstand van het prachtige
natuurgebied. De woning beschikt over een royale woonkamer, inpandige
garage en prachtig aangelegde achtertuin met volop privacy! Kortom, een ideale
gezinswoning.



BEGANE GROND




Entree

Middels de oprit en looppad heb je toegang tot de garage en voordeur. De
entreehal is heerlijk ruim van opzet en is voorzien van een moderne tegelvloer
met vloerverwarming, stucwerk wanden en spuitwerk plafonds. Tevens bevindt
zich hier het moderne halfhoge betegelde toiletruimte v.v. hangcloset en
fonteintje, meterkast, garderobe en trapopgang naar de eerste verdieping.
Middels de hal zijn de eerste verdieping, de garage, de keuken en de
woonkamer te bereiken.




Woongedeelte

Het gigantische woongedeelte biedt een sfeervolle leefruimte en is voorzien
van vele raampartijen met een prachtig uitzicht op de tuin. De woonkamer is in
2019 nog onder handen genomen en voorzien van een mooie tegelvloer v.v.
vloerverwarming, gestuukte wanden en spuitwerk plafonds. Het zitgedeelte is
aan de voorzijde gelegen en biedt plaats voor een grote hoekbank en
zitstoel(en). De gezellige gashaard maakt het plaatje hier compleet. Door het
open karakter van de woonkamer loop je zo door naar het eetgedeelte waar je
een inkijk hebt in de prachtige achtertuin. Kortom een heerlijke ruimte waar met
de gehele familie gezeten kan worden. Vanuit hier bereik je middels een
loopdeur de overkapping in de achtertuin en de keuken.




Keuken

Een groot pluspunt van deze woning is de grote fijne keuken met fraai uitzicht
op de achtertuin. e keuken is tevens voorzien van vloerverwarming en
prachtige houtlook tegel. De maatwerk keuken welke in een U-opstelling is
geplaatst met een natuurstenen aanrechtblad, beschikt over 4-pits
inductiekookplaat, afzuigkap, combi-oven, dubbele spoelbak, vaatwasser
(2021), koelkast en diverse kastruimte. Beslist een keuken waar de gasten




en het gezin verwend kunnen worden.




Garage

Vanuit de hal/buiten is de inpandige garage te bereiken. Deze is ideaal voor de
handige klusser of voor het opslaan van spullen. De garage is verder voorzien
van een garagedeur, loopdeur naar buiten, uitstortgootsteen en elektra. De
garage is afgewerkt met een tegelvloer en een strak plafond. Verder naar achter
bereik je de wasruimte.




Wasruimte

De wasruimte is voorzien van de witgoedaansluiting en CV-ketel (Intergas,
2012). De ruimte is ideaal voor het plaatsen van een extra koelkast of vriezer. De
afwerking is gelijk aan de afwerking van de garage.




EERSTE VERDIEPING




Via de vaste trap vanuit de hal bereik je de overloop, welke toegang biedt tot
vier slaapkamers en de ruime badkamer. De gehele verdieping is afgewerkt met
een laminaatvloer.




Slaapkamers

De ouderslaapkamer ligt aan de rechterzijde van de woning en is zeer royaal
opgezet. Deze slaapkamer beschikt over diverse vaste inbouwkasten, een
balkon met prachtig uitzicht over de diepe achtertuin. Daarnaast is deze kamer
voorzien van een eigen toilet en douche. De tweede slaapkamer is aan de
voorzijde gelegen en biedt voldoende ruimte voor een groot tweepersoonsbed
en een bureau. De derde en vierde slaapkamer aan de linkerzijde zijn beide
ideaal als kinderkamer of thuiswerkplek.




Badkamer

Zeer royale, keurige badkamer met groot ligbad, regendouche met draingoot,
groot badmeubel met wastafel, hangcloset en radiator. De badkamer is ruim
opgezet  en daardoor zeer prettig in gebruik.



TWEEDE VERDIEPING




Middels vlizo trap te bereiken ruime zolderverdieping is ideaal voor het
opbergen van spullen.




TUIN




Voortuin

De voortuin is onderhoudsvriendelijk aangelegd en voorzien van diverse vaste
beplanting, looppad met sierbestrating en heeft aan de rechterzijde van de
woning een ruime oprit voor het plaatsen van een voertuig.




Achtertuin

Loop naar buiten, verwelkom het zonnetje, ervaar de rust en privacy die de
woning te bieden heeft. Deze prachtig aangelegde achtertuin wordt gekenmerkt
door gras, diverse beplanting, sierbestrating en mooie leibomen. Onder de
royale overkapping kun je volop tot de late uurtjes kunt genieten van de
avondzon. De tuin wordt volledig omheind door een schutting.




BIJZONDERHEDEN




- Bouwjaar 1989

- Energielabel C

- Grotendeels v.v. isolerende beglazing

- Goed onderhouden vrijstaande woning

- Uitgebouwd en opgebouwd in 1997

- Inpandige garage & royale overkapping

- Begane grond grotendeels vernieuwd in 2019

- CV ketel Intergas 2012

- Zonnige zuidwesten tuin met volop privacy

- Toplocatie nabij het natuurgebied in verkeersluwe straat

















































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart







Heeft u 

interesse?

Hof 35

5571 CB Bergeijk 




0497-229030

info@revastmakelaardij.nl

revastmakelaardij.nl 


