
Te koop in Reusel

MARKT 14

Groot woon-/winkelpand van totaal 498 m2!

Roijmans Makelaardij

TEL. 0497380103

roijmans.nl

info@roijmans.nl



Overdracht

Koopsom € 700.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1960

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Keurmerken Beveiliging

Isolatievormen Spouwmuren

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 293 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 165 m²

Inhoud 1.820 m³

Oppervlakte overige inpandige ruimten 333 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging In centrum

Nabij openbaar vervoer

Nabij winkelcentrum

Vrij uitzicht

 

Tuin

Type Zonneterras

Hoofdtuin Ja

Oriëntering Noorden

Kenmerken
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Heeft een achterom Ja

Staat Normaal

 

Energieverbruik

Energielabel A++

 

CV ketel

CV ketel Nefit Trendline HRC30 CW5 II

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2019

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 2

Aantal overdekte parkeerplaatsen 2

Warm water CV-ketel

Elektrische boiler

Verwarmingssysteem Airconditioning

Centrale verwarming

Warmtepomp

Parkeergelegenheid Inpandige garage

Heeft airco Ja

Heeft een alarm Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

Kenmerken



Kenmerken
Woonoppervlakte  Commercieel Perceeloppervlakte Energielabel

 165 m² 324 m²   293 m²  A++
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Omschrijving
Perfect gelegen aan de Markt van Reusel prijkt dit multifunctioneel woon-/
winkelpand met garage! De winkel is in 2021 compleet gerenoveerd en in 
2022 in gebruik genomen. De bestemming Centrum biedt enorm veel 
mogelijkheden, op de begane grond zijn toegestaan: detailhandel, 
dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen. De begane grond is groot 
totaal ca. 275 m² met kantoor/kantine van 58 m² op de verdieping. Grote 
bovenwoning op 1e en 2e verdieping van totaal 165 m² met dakterras. De 
woning bevind zich in casco staat. Totale gebruiksoppervlak is 498 m²! Dit 
object ligt binnen de ‘wetgevingzone – wijzigingsbevoegdheid’ waarbij 
burgemeester en wethouders bevoegd zijn om nieuwe woningen toe te staan!




Commercieel:

Volledige gerenoveerde winkelruimte, keurig afgewerkt met pvc vloeren en 
strakke stucwerkwanden. Achter in de winkel bevind zich een nieuwe 
toiletruimte met hangcloset en voorportaal. Begane grond is in gebruik als 
kledingwinkel, bij verkoop wordt de winkel leeg opgeleverd. De fraaie balie en 
het keukenblok blijven uiteraard achter. Er is een compleet nieuwe meterkast 
aanwezig. Tevens zijn er kabelgoten aangelegd, is de elektra vernieuwd en is 
er databekabeling aangelegd. De winkel is uitgevoerd met 4 nieuwe airco units 
die kunnen koelen en verwarmen. Voornoemde zaken zijn in de verkoop 
inbegrepen. Verder kan in overleg worden overgenomen: de alarminstallatie, 
intercom achterzijde met video, spotverlichting en compleet camerasysteem 
(12 stuks) met computer en tv.




Vanuit winkel alsmede van achteruit bereikbare hal met trapopgang naar het 
kantoor / de kantine op de verdieping van ca. 58 m². Tevens vanuit de hal 
alsmede van achteruit bereikbare garage/opslagruimte. 




Bovenwoning:

Aan de voorzijde op de begane grond bevind zich de entree naar de 
bovenwoning. Woonoppervlakte 1e verdieping is ca. 106 m² en ca. 59 m² op 
de 2e verdieping. Er is een groot dakterras te realiseren. De woning bevind 
zich in casco staat, is zeer royaal van opzet en biedt veel mogelijkheden. Het 
complex is kadastraal gesplitst in 3 appartementsrechten, namelijk de 
commerciële ruimte, woning 1e verdieping en woning 2e verdieping. Het 
complex is nog niet planologisch gesplitst. Dit object ligt binnen de 
‘wetgevingzone – wijzigingsbevoegdheid’ waarbij burgemeester en 
wethouders bevoegd zijn om nieuwe woningen toe te staan!
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Omschrijving
Algemeen:

- Royaal woon-/winkelpand van totaal 498 m² met enorm veel mogelijkheden.

- Perfect gelegen aan de Markt van Reusel.

- Detailhandel, dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen toegestaan.

- De winkel heeft een definitief energielabel A++.

- De winkelruimte is volledig gerenoveerd.




Wonen en leven in de gemeente Reusel – De Mierden:Mierden:

Reusel- De Mierden is een groene gemeente. In het buitengebied bevinden 
zich enkele mooie natuurgebieden, die worden beheerd door Staatsbosbeheer, 
Brabants Landschap en de vereniging Natuurmonumenten. In en nabij Lage en 
Hooge Mierde, bevindt zich Landgoed De Utrecht. Met prachtige bossen en 
vennen een echte parel in het landschap. Bovendien staan er op dit landgoed 
enkele bijzondere gebouwen, zoals een prachtige oude brandtoren uit 1906. 




Maar Reusel- De Mierden biedt veel meer. Tal van bezienswaardigheden en 
evenementen zijn een bezoek meer dan waard. Ook op sportief gebied kunt u 
zich helemaal uitleven. Bent u vervolgens toe aan een paar uurtjes 
ontspanning, dan hoeft u echt het dorp niet uit. Tientallen horecaondernemers 
staan gastvrij voor u klaar, met een gevarieerd aanbod. Dat kan een fris pilsje 
op een gezellig terras zijn, maar ook een tot in de puntjes verzorgd diner in een 
sfeervol restaurant.




Aan het buitengebied van Lage Mierde ligt Golf & Country Club Midden 
Brabant op vaste momenten in de week kunt u hier vrij spelen of een cursus 
volgen.  dorpskern in de gemeente Reusel- De Mierden heeft minimaal één 
eigen basisschool. In Reusel treft u ook een gevarieerd winkelaanbod. 




Kortom: Reusel- De Mierden hééft het als het gaat om toerisme en recreatie. 
Daar komt nog bij dat het een ideale springplank is naar België - een land zo 
dichtbij, maar toch zo anders.




Algemeen:

- Er kunnen geen rechten aan worden ontleend aan deze brochure

- De plattegronden en maten zijn indicatief

- Koper dient een waarborgsom te storten of een bankgarantie te deponeren, 
groot 10% van de koopsom
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Begane grond

16 | roijmans.nl



Begane grond
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Eerste verdieping
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Eerste verdieping
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Tweede verdieping
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Tweede verdieping
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Kadastrale kaart
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Locatie op de kaart
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Heeft u interesse in

Markt 14?

Neem contact op met ons kantoor!

Roijmans Makelaardij



Horizon 6

5531 BG Bladel 





TEL. 0497380103

roijmans.nl

info@roijmans.nl


