
Vraagprijs: € 1.145.000 k.k. 

• Bouwjaar: 1972, verbouwd: 2017-’22  
• Inhoud:     ca 1220m³ 
• Woonoppervlak:  330m²  
• Perceelgrootte:    662m² 

Hulsbos 6 en 6a,                 Mierlo 

Geheel vrijblijvend kunnen wij u TE KOOP aanbieden 

Dorpsstraat 86 
5731 JK Mierlo 
 

Tel:     0492 – 66 54 54 
GSM:     06 – 53 72 25 37 
 

Internet:   www.damenmakelaardij.nl 
E-mail:      info@damenmakelaardij.nl  

Fraai en rustig gelegen, instapklaar, geheel verbouwd VRIJSTAAND 
LANDHUIS annex PRAKTIJKVILLA(1220m3), zeer geschikt voor dub-
bele bewoning, 2 woonkamers, 2 keukens, 3 badkamers, 6 grote slaap/
werkkamers, sauna, dakterras, fraaie zonnige tuin met royale nieuwe 
berging/hobbyruimte op korte afstand van bos, scholen en winkel(s)

K.v.K. Eindhoven  17078753                              SNS-bank: NL68SNSB0864908164 

AAN– EN VERKOOP / 

http://www.damenmakelaardij.nl
mailto:info@damenmakelaardij.nl


Fraai en rustig gelegen, instapklaar, geheel verbouwd VRIJSTAAND LAND-
HUIS annex PRAKTIJKVILLA(1220m3), zeer geschikt voor dubbele bewoning, 
2 woonkamers, 2 keukens, 3 luxe badkamers, 6 grote slaap/werkkamers, sau-
na, dakterras, fraai aangelegde zonnige tuin met royale nieuwe berging/hobby 

ruimte op korte afstand van bossen, scholen en winkel(s)centrum. 
 

Indeling: riante hal met garderobe en groot luxe toilet, riante lichte woonkamer 
55m² met 2 dubbele tuindeuren, meterkast, bergkast, werk/ speelkamer 7m², 
grote lichte eetkeuken 27m² met complete inrichting v.v. 2 keukenblokken met 
spoelbak aan raam met tuinzicht, apparatuur(2017) inductie-kookplaat, Miele 
vaatwasser, koelkast, combimagnetron en nieuwe dubbele tuindeuren(’22). 
Gang met luxe badkamer(’13) met aparte douche, 2e wc en aansluiting wa..  
 

1e verdieping(geheel verbouwd in 2018): ruime overloop met luxe glasdeuren, 
luxe 3e toilet, 3 grote slaapkamers: riante ouderslaapkamer  ca 35m² met air-
co, fraaie vide, kastenwand, deur naar groot dakterras(43m²), zeer luxe open 
badkamer met 2 dakramen, ruime inloopdouche en luxe badmeubel, aparte 
kleedruimte met luxe sauna. 2 ruime slaapkamers resp: 24 en 17m² met daar 
tussengelegen luxe 3e badkamer met inloopdouche en fraai badmeubel. 
 

Vaste trap 2e verdieping(verbouwd 2018): overloop met bergruimte en Nefit 
HR combiketel(’17) met boiler, ruime slaap/hobbyruimte ca 12m² airco en vide.  
 

Nr 6a: grotendeels nieuw gebouwde kantoorruimte/2e woonruimte/luxe man-
telzorgwoning: aparte eigen ingang met lange gang en 2 solatubes, deur naar 
binnentuin/terras, 3 lichte praktijk/kantoorruimtes respectievelijk ca 39m²(evt. 
woonkamer), ca 14 en ca 12m²(evt slaapkamers), pantry/keuken met keuken-
blok met kastruimte, luxe (4e) toilet. Vanuit de grootste kantoorruimte/ woon-
kamer deur naar hal van woonhuis met toegang tot luxe badkamer(’13) met 
aparte douche, 2e wc, badmeubel en aansluiting wasapparatuur. 
 

Fraai aangelegde volop privacybiedende achtertuin met achterom, diverse ter-
rassen, trap naar dakterras van ouderslaapkamer, grote vrijstaande geïsoleer-
de en verwarmde berging/hobby/werkruimte met tegelvloer, aansluiting was-
apparatuur, lichtkoepel en 2e meterkast voor kantoor/2e woonruimte.  
 

Nieuwe dakisolatie, overal dubbel glas, diverse nieuwe kunststof en houtenko-
zijnen. Gedeeltelijk v.v. vloerverwarming. 4 airco’s.  Dakbedekking en dakpa-
nelen vernieuwd(2014), dak berging en praktijk(’20). 16 zonnepanelen. 
 

Inhoud: ca 1220m3 exclusief berging Bouwjaar: 1972, luxe verbouwd 2017-
2022. Perceelgrootte: 662m². Aanvaarding: in overleg. 



Begane grond   
Indeling: riante hal met garderobe en groot luxe toilet, riante lichte woonkamer 
55m² met 2 dubbele tuindeuren, meterkast, bergkast, werk/ speelkamer 7m², 
grote lichte eetkeuken 27m² met complete inrichting v.v. 2 keukenblokken met 
spoelbak aan raam met tuinzicht, apparatuur(2017) inductie-kookplaat, Miele 
vaatwasser, koelkast en combimagnetron, en nieuwe dubbele tuindeuren(’22) 
naar mooie tuin. Gang met luxe badkamer(’13) met aparte douche, 2e wc, bad-
meubel en aansluiting wasapparatuur.  



Voortuin met oprit en Kantoor/praktijkruimte/2e woonruimte 



Hal 
riante hal met garderobe en groot luxe toilet 

 



Woonkamer  
riante lichte woonkamer 55m² met 2 dubbele tuindeuren,  

meterkast, bergkast en aparte werk/speelkamer 7m² 



Woonkamer  



Eetkeuken: 
grote lichte eetkeuken 27m² met complete inrichting v.v. 2 keukenblokken met 
spoelbak aan raam met tuinzicht, apparatuur(2017) inductie-kookplaat, Miele 

vaatwasser, koelkast en combimagnetron, en nieuwe dubbele tuindeuren  



Eetkeuken: 
 



Werk/speelkamer 
 



Hal/gang 
riante hal met garderobe en groot luxe toilet, toegang tot woonkamer,  

keuken, badkamer, kantoor/werkruimte en trap naar 1e verdieping 



Badkamer 3 op de begane grond  
 



Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. 

Plattegrond begane grond met kantoorruimte 



Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. 

Plattegrond begane grond OPTIE 2e woonruimte 



Achtertuin  
 

Fraai aangelegde volop privacybiedende achtertuin met achterom, diverse 
terrassen, trap naar dakterras, grote vrijstaande berging/hobbyruimte 



Achtertuin  



Achtertuin  



Achtertuin  



 Nieuw gebouwde berging/bijkeuken/hobbyruimte  

grote vrijstaande geïsoleerde en verwarmde berging/hobbyruimte met tegel-
vloer, aansl. wa, en lichtkoepel.  



1e verdieping:  
geheel in 2018 verbouwde verdieping: ruime overloop met  glasdeuren, luxe 

3e toilet, 3 grote slaapkamers, 2 luxe badkamers, sauna en dakterras  



Masterbedroom:  
riante masterbedroom  ca 35m² met airco, fraaie vide, kastenwand, deur 

naar groot dakterras(43m²), zeer luxe open badkamer met 2 dakramen, rui-
me inloopdouche en luxe badmeubel, aparte kleedruimte met luxe sauna 



Masterbedroom en walk-in closet:  
riante masterbedroom  ca 35m² met airco, fraaie vide, kastenwand, deur 

naar groot dakterras(43m²), zeer luxe open badkamer met 2 dakramen, rui-
me inloopdouche en luxe badmeubel, aparte kleedruimte met luxe sauna 



Riant dakterras ca groot dakterras(43m²), met uniek vrij uitzicht en  
buitentrap naar privacy biedende achtertuin. 



Prachtige open badkamer  
zeer luxe open badkamer met 2 dakramen, ruime inloopdouche en  

luxe badmeubel,  



Badkamer, sauna en slaapkamer met kastenwand 
 



2 ruime slaapkamers resp: 24 en 17m² met daar tussengelegen luxe 3e 
badkamer met inloopdouche en fraai badmeubel 



2e badkamer gelegen tussen 2 slaapkamers voorzien van inloop-
douche en fraai badmeubel 



2 ruime slaapkamers resp: 24 en 17m² met daar tussengelegen luxe 3e 
badkamer met inloopdouche en fraai badmeubel 



Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. 

Plattegrond 1e verdieping 



Vaste trap naar 2e verdieping:  
Open zolderruimte met bergruimte en Nefit HR combiketel(’17) met boiler, 

mechanische ventilatie, ruime slaap/hobbyruimte ca 12m² met airco,  
3 nieuwe dakramen en raam naar vide ouderslaapkamer 



Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. 

Plattegrond 2e verdieping 



Praktijk/kantoorruimte/2e woonruimte 
Nr 6a: grotendeels nieuw gebouwde kantoorruimte/2e woonruimte/luxe 
mantelzorgwoning: aparte eigen ingang met lange gang en 2 solatubes, 
deur naar binnentuin/terras, 3 lichte praktijk/kantoorruimtes (evt. woonkamer 
en 2 slaapkamers), pantry/keuken, luxe 4e toilet, binnentuin/terras.  



Kantoorruimte/woonkamer 
 Kantoor/praktijkkamer ca 39m²(evt. woonkamer) met laminaatvloer en 

fraaie ingebouwde kastruimte en deur naar hal van woonhuis nummer 6 



Kantoorruimte/woonkamer 
 Kantoor/praktijkkamer ca 39m²(evt. woonkamer) met laminaatvloer en 

fraaie ingebouwde kastruimte en 2e kantoorruimte/slaapkamer 



Pantry/keuken 
Royale lichte pantry/keuken met keukenblok met kastruimte, tegelvloer  

en luxe (4e) toilet.  



Kantoorruimtes/slaapkamers  
2 lichte praktijk/kantoorruimtes/slaapkamers respectievelijk ca 14 en ca 
12m² met tegelvloer en ingebouwde kastruimte en deur naar patiotuin. 



Patiotuin/beschut terras  
Vanuit de gang en vanuit 1 kantoorruimte/ grote slaapkamer deur naar  

zonnige beschutte patiotuin 



3d Plattegrond begane grond 

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. 



3d Plattegrond begane grond OPTIE 2e woonruimte 

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. 



3d Plattegrond 1e en 2e verdieping 

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. 



Hoogte foto’s 



Hoogte foto’s 



Hoogte foto’s  



Nabij bossen en speelveldje 



Winkelcentrum op loopafstand 



Winkelcentrum op loopafstand 



Kadasterkaartje (gewijzigde schaal) Noord gericht 



Kadasterkaartje (gewijzigde schaal) Noord gericht 



Bezichtiging: 
Een woning kopen is meer dan alleen de woning op zich, daarom is het voor u als aspirant koper 
van groot belang dat u een goede indruk krijgt van de woonomgeving van deze woning. Verstan-
dig is het dan ook om vooraf de directe woonomgeving te bekijken alvorens u een afspraak voor 
een bezichtiging maakt. Ook voor een verkoper is een bezichtiging een spannend moment en 
daarom verzoeken wij u binnen enkele dagen na een bezichtiging uw reactie aan ons door te ge-
ven zodat wij de verkoper kunnen informeren over het resultaat van uw bezichtiging. Natuurlijk 
kan dit met een kort telefoontje of e-mail naar ons. 

 

Onderzoeksplicht koper/mededelingsplicht verkoper: 
De verkoper van een woning heeft een zogenaamde meldingsplicht, terwijl de koper een onder-
zoeksplicht heeft. Wij gaan ervan uit dat u als aspirant koper, voor dat u een bod uitbrengt, onder-
zoek heeft gedaan naar alle aspecten, die in het algemeen en voor  
u in het bijzonder, van belang zijn bij het nemen van de aankoopbeslissing. Wij adviseren onder 
andere het bestuderen van de door ons aangeboden informatie, het navragen van informatie bij 
gemeente en/of andere instellingen. Om u daarbij te ondersteunen hebben wij voor u de volgende 
bescheiden ter inzage: eigendomsbewijs, kadastraal uittreksel en de woning vragenlijst ingevuld 
door de verkoper.  

 

Financiering: 
Uiteraard is ook een onderzoek naar uw eigen financiële mogelijkheden erg belangrijk. Graag 
brengen wij u in contact met specialisten die uw financiële mogelijkheden samen met u op een 
rijtje zetten.  

 

Bedenktijd: 
In het kader van de “wet koop onroerende zaken” wordt de koper beschermd door de bedenktijd 
van 3 dagen waarvan minimaal 2 werkdagen. Deze bedenktijd gaat in nadat de koper de door 
beide partijen ondertekende koopovereenkomst heeft ontvangen. Wij streven ernaar om binnen 5 
werkdagen nadat de mondelinge overeenstemming is bereikt, de overeenkomst door beide partij-
en te laten ondertekenen. 

 

Waarborgsom / Bankgarantie: 
Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen dient de kopende partij, binnen vier weken 
na het bereiken van de mondelinge overeenkomst, een waarborgsom van 10% van de koopsom 
te storten in handen van de notaris. Het is de kopende partij ook toegestaan een bankgarantie te 
stellen ter grote van dit bedrag. Indien de ontbindende voorwaarde financiering wordt overeenge-
komen, dan zal deze voor een periode van 3 tot 6 weken na de mondelinge overeenkomst wor-
den opgenomen.  

 

Verantwoording: 
Alle informatie die wij in deze brochure verstrekken is niet meer dan een uitnodiging om in onder-
handeling te treden. Ondanks dat wij grote zorg besteed hebben aan de samenstelling van deze 
brochure kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van de juist-
heid ervan. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Alle opgegeven maten zijn indicatieve maten. 

Algemene informatie 



Nieuwsgierig geworden? 

Kom gerust eens langs of neem geheel  
vrijblijvend contact met ons op! 
 
Dorpsstraat 86 
5731 JK Mierlo 
 
Tel:    0492 – 66 54 54 
GSM: 06 - 53 72 25 37 
 
www.damenmakelaardij.nl 
info@damenmakelaardij.nl  

VERANTWOORDING 
Alle informatie die wij in deze brochure verstrekken is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Ondanks dat wij grote 
zorg besteed hebben aan de samenstelling van deze brochure kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van 
de juistheid ervan. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Alle opgegeven maten zijn indicatieve maten. 

Algemeen: 
Dakisolatie en gedeeltelijk spouw en vloerisolatie en overal HR++ dubbel glas 
in  grotendeels nieuwe kozijnen. 16 zonnepanelen en 4 airco’s. 
Inhoud: ca 1220m3 excl. berging. Bouwjaar: 1972, geheel luxe aan- en ver-
bouwd 2017-2022. Woonoppervlak 330m2. Perceeloppervlak: 662m².  


