
Stepekolk-Oost 43


 Helmond

Vraagprijs € 535.000 K.K.
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K Kenmerken

van Stepekolk-Oost 43

Type woning : GESCHAKELD
Bouwjaar : 2007

Woonoppervlakte : 225m²
Perceeloppervlakte : 285m²
Inhoud : 840m³

Aantal kamers : 11
Aantal slaapkamers : 4
Parkeren : oprit en openbaar
Verwarming : cvketel, vloerverwarminggedeeltelijk, 

gashaard

O Omschrijving

van deze mooie woning

Fantastische split-level woning met een zee aan licht 
en leefruimte, strakke en moderne uitstraling en 
heerlijke tuin op het zuidoosten. Maar liefst 8 
bouwlagen van souterrain tot bergzolder. Parkeren 
op eigen terrein, inpandige berging, leef-/kantoor-/
atelierruimte, luxe keuken, ruime tuin op het 
zuidoosten, living, werkruimte, 2 badkamers, 4 
slaapkamers, kleedkamer, waskamer en bergzolder.




•	Bouwjaar: 2007

•	Perceeloppervlak: ca. 285 m2

•	Woonoppervlak: ca. 225 m2

•	Overig inpandige ruimten: ca. 15 m2

•	Inhoud: ca. 840 m3

•	Achtertuin: zuidoostelijk, ca. 141 m2

•	Aantal  kamers: 11

•	Aantal  slaapkamers: 4

•	Aantal  badkamers: 2

•	Aantal  wc's: 3

•	Parkeren: oprit en openbaar

•	Verwarming: cv-combiketel Nefit Excellent en 
boiler, 2007

•	Schilderwerk binnen: 2016-2018






De gehele woning is voorzien van met name 
gestuukte wanden, spuitwerk plafonds, geschilderde 
trappen en paneeldeuren met architraven. De vele en 
grote raampartijen bieden een fraaie uitstraling en 
zorgen voor een heerlijk lichtinval door de gehele 
woning.




Hieronder de indeling:




Souterrain:

Via trap vanuit voortuin, achtertuin of de entree 
bereikbaar. 

Overloop met basalt vloertegel en toegang tot 
berging en de kantoorruimte.

De berging van ca. 14,5 m2 aan de voorzijde is 
voorzien van een raamkozijn, vinyl vloerbedekking en 
deur naar trap met fietsgoot.

De kantoorruimte meet ca. 17 m2 en is voorzien van 
een strakke gietvloer, raamkozijn en deur naar trap 
richting achtertuin.




Begane grond:

Deze verdieping is voorzien van een basalt 
vloertegel.

Een stijlvolle entree met hoge raampartij in vide. 
Toegang tot keuken, souterrain, meterkast met 
glasvezel, toilet met wandcloset, fontein, mozaïek 
tegelwerk en stucwerk.




De strak, witte keuken (ca. 17 m2) met 
vloerverwarming is voorzien van een luxe 
keukeninrichting in en een graniet werkblad. 
Toegang tot de achtertuin en zicht naar de living 
door zeer fraaie vide.

Keukeninrichting is verdeeld over een 
wandopstelling en schiereiland v.v. 4 pits 
gaskookplaat met wokpit, moderne rvs 
recirculatieschouw, rvs spoelbak, vaatwasser, 
koelkast, en combimagnetron.




De tuin op het zuidoosten is voorzien van terras 
opgetrokken uit Chinees hardsteen, platanen, 
grasperk, plantenborder en 2de terras van graniet 
grind. De oriëntatie van de tuin zorgt voor zon van 
zonsopkomst tot zonsondergang.




1ste verdieping:

Ruime en lichte living (ca. 60 m2) met zicht op de 
keuken, achtertuin en straat. Basalt tegelvloer met 
vloerverwarming, gashaard met afstandsbediening 
en kamerhoge ramen aan voor- en achterzijde. 




2de verdieping:

Deze verdieping is voorzien van een basalt tegelvoer. 

Overloop als vide met zicht op de raampartij van 
entree. Werkruimte (ca. 7,5 m2) in open verbinding 
met living en keuken.




3de verdieping:

Overloop met basalt tegelvloer en toegang tot 
badkamer, 4de verdieping en 2 ruime slaapkamers 
van resp. 15 m2 en 14,5 m2, met lichte 
laminaatvloer. 



O Omschrijving

van deze mooie woning
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1ste badkamer (ca. 6 m2) v.v. antraciet tegelvoer en 
deels gestuukte en deels betegelde wanden met 
witte wandtegels, brede wastafel, 2de wandcloset, 
ligbad, inloopdouche en ventilatieraam.




4de verdieping:

Overloop met basalt tegelvloer, wasruimte (ca. 5 
m2) met vinyl vloerbedekking, aansluiting 
wasmachine en droger, cv ketel en wtw installatie.

Kleedruimte met lichte laminaatvloer, Velux dakraam 
en bergluikje.




5de verdieping:

Overloop met basalt tegelvloer, daklicht en vlizotrap 
naar bergzolder.

2 ruime slaapkamers van resp. 16 m2 en 12,5 m2 en 
2de badkamer (ca. 6 m2) uitgevoerd met lichte 
tegelvloer en wandtegels, vaste wastafel, 3de 
wandcloset, inloopdouche en Velux dakraam.




6de verdieping:

Via vlizotrap op de overloop van de 5de verdieping 
naar de ruime vlizozolder met ca. 34 m2 
vloeroppervlak. Hier is de mogelijkheid tot het 
realiseren van een extra slaapkamer.




Kom deze fraaie woning eens van binnen bekijken. 
Wellicht is dit precies wat u zoekt.






Kernwoorden/Tags voor deze woning zijn: te koop, 
split-level, brandevoort, instapklaar, gashaard, luxe, 
kelder, 4 slaapkamers
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P Plattegrond

van de begane grond

0

P Plattegrond

van de kelder

-1



P Plattegrond

van de begane grond

0

P Plattegrond

van de 1ste verdieping

1



P Plattegrond

van de 2de verdieping

2

P Plattegrond

van de 3de verdieping

3



P Plattegrond

van de 4de

4

P Plattegrond

van de 5de verdieping

5



P Plattegrond

van de zolder 

6

K Kadastrale kaart

van de woning



L Locatie

op de kaart

Alex de Makelaar

in Brandevoort

Schutsboom 52

5706 KH Helmond, Nederland

Contact
T. 0492 - 347 003

M. 06 - 51 44 26 16

info@makelaarinbrandevoort.nl

www.makelaarinbrandevoort.nl

Interesse 

in deze woning?



Energielabel woning

Stepekolk-Oost 43 

5706LA Helmond

BAG-ID: 0794010000102321

Energielabel A
Registratienummer
Datum van registratie
Geldig tot

507745103
29-10-2018
29-10-2028

Veel besparingsmogelijkheden

Weinig besparingsmogelijkheden

Overzicht woningkenmerken

1. Woningtype Rijwoning niet op een hoek

Bouwperiode 2000 t/m 2005

Woonoppervlakte >140 m²

2. Glas woonruimte(s) HR glas

Glas slaapruimte(s) HR glas

3. Gevelisolatie Gevel niet extra geïsoleerd

4. Dakisolatie Dak niet extra geïsoleerd

5. Vloerisolatie Vloer niet extra geïsoleerd

6. Verwarming Individuele CV-ketel, geïnstalleerd in of na 1998

7. Aparte warmtapwatervoorziening Geen apart toestel

8. Zonne-energie Geen zonnepanelen en geen zonneboiler

9. Ventilatie Balansventilatie

Wilt u besparen op uw energierekening? Overweeg dan de volgende mogelijke maatregelen:

Een zonneboiler voor het verwarmen van uw tapwater

Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit

Als de besparingsmogelijkheden HR107-ketel, HR107-combiketel en/of warmtepomp tegelijk op uw energielabel verschijnen, dan is slechts één van deze maatregelen zinvol om uit te
voeren. U kunt hieruit dus een keuze maken.

Goedgekeurd door:

Naam
Examennummer
KvK nummer

Gijs  Verkuijlen
50472
08194420

Afgegeven conform de regeling energieprestatie
gebouwen, welke onderdeel is van de Europese richtlijn EPBD

Dit energielabel is afgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Dit energielabel kunt u altijd verifiëren op www.energielabelvoorwoningen.nl of www.zoekuwenergielabel.nl.

Disclaimer
Dit energielabel bevat maatregelen om de energieprestatie van uw woning te verbeteren. De maatregelen die op dit energielabel genoemd worden zijn maatregelen die op dit moment
kosteneffectief zijn of dit naar verwachting binnen de geldigheidsduur van het energielabel worden, gebaseerd op een gemiddeld energiegebruik van de woning.
Als uw gebruik afwijkt van het gemiddeld gebruik kunnen de terugverdientijden zoals vermeld op dit energielabel afwijken.

Alex Vastgoed

Stepekolk- Oost 43, Helmond

woensdag 26 september 2018

woensdag 3 oktober 2018



Woonoppervlakte(n) 178,6 m²

Overig inpandige ruimte(n) 57,6 m²

Gebouwgebonden buitenruimte(n) 0,0 m²

Externe bergruimte(n) 0,0 m²

Totale gebruiksoppervlakte(n) 236,2 m²

Totale inhoud 818,1 m³

Conform de branchebrede meetinstructies op basis van de NEN2580:2018 NL, ‘Oppervlakten en inhouden van 

gebouwen - Termen, definities en bepalingsmethoden’, inclusief het correctieblad NEN 2580:2007/C1:2008

Gebruiksoppervlakte(n) vierkante meters en inhoud



Woonoppervlakte(n) 0,0 m²

Overig inpandige ruimte(n) 9,0 m²

Gebouwgebonden buitenruimte(n) 0,0 m²

Externe bergruimte(n) 0,0 m²

Kelder
Woonoppervlakte(n) 0,0 m²

Overig inpandige ruimte(n) 48,6 m²

Gebouwgebonden buitenruimte(n) 0,0 m²

Externe bergruimte(n) 0,0 m²

Correctie hoogte 0,30 m

Hoogte 2,40 m

Bruto Oppervlakte 58,80 m²

Inhoud 158,76 m³



3e verdieping

Specificatie gebruiksoppervlakte(n) vierkante meters en inhoud

Begane grond

Woonoppervlakte(n) 66,2 m²

Overig inpandige ruimte(n) 0,0 m²

Gebouwgebonden buitenruimte(n) 0,0 m²

Externe bergruimte(n) 0,0 m²

Correctie hoogte 0,70 m

Hoogte 2,60 m

Bruto oppervlakte(n) 74,50 m²

Inhoud 245,85 m³

1e verdieping

Woonoppervlakte(n) 58,2 m²

Overig inpandige ruimte(n) 0,0 m²

Gebouwgebonden buitenruimte(n) 0,0 m²

Externe bergruimte(n) 0,0 m²

Correctie hoogte 0,30 m

Hoogte 2,58 m

Bruto Oppervlakte 74,50 m²

Inhoud 214,56 m³

2e verdieping

Woonoppervlakte(n) 54,2 m²

Overig inpandige ruimte(n) 0,0 m²

Gebouwgebonden buitenruimte(n) 0,0 m²

Externe bergruimte(n) 0,0 m²

Correctie hoogte 3e verdieping 0,30 m

Hoogte incl. 3e verdieping 4,76 m

Bruto Oppervlakte incl. 3e verdieping 74,50 m²

Inhoud incl. 3e verdieping 198,89 m³

Hier vindt u een specificatie van de m² en m³ bepaling van uw woning, per verdieping.                                        
Deze is opgedeeld in vier categorieën, welke gehanteerd worden in de meetnormering. 



3e verdieping

Woonoppervlakte(n) 0,0 m²

Overig inpandige ruimte(n) 9,0 m²

Gebouwgebonden buitenruimte(n) 0,0 m²

Externe bergruimte(n) 0,0 m²

Kelder

Woonoppervlakte(n) 0,0 m²

Overig inpandige ruimte(n) 48,6 m²

Gebouwgebonden buitenruimte(n) 0,0 m²

Externe bergruimte(n) 0,0 m²

Correctie hoogte 0,30 m

Hoogte 2,40 m

Bruto Oppervlakte 58,80 m²

Inhoud 158,76 m³


