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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

1977




Soort:


eengezinswoning




kamers:

6




Inhoud:

528 m³




Woonoppervlakte:


154 m²




Perceeloppervlakte:

405 m²




Overige inpandige ruimte:


-




Gebouwgebonden buitenruimte:

12 m²




Externe bergruimte:


29 m²




Verwarming:

c.v.-ketel, open haard



Omschrijving
Vrijstaande en zeer aantrekkelijk gelegen gezinswoning met maar liefst vijf slaapkamers, een
fijne tuin, een garage, een oprit én een carport.




Dit degelijk gebouwde woonhuis heeft alles in zich voor een gezin om fijn in te wonen. De
ligging aan de groene laan is sfeervol en het huis heeft mooie grote leefruimtes waar voor ieder
gezinslid een eigen plek te vinden is. De woning is goed onderhouden en prima geïsoleerd. Het
huis beschikt verder over een ruime woonkamer met een openhaard, drie slaapkamers en een
moderne badkamer op de eerste verdieping, en een zolder met nog twee slaapkamers en veel
bergruimte. Op de oprit met carport is plaats voor zeker drie auto's en in de garage kunnen één
auto, fietsen en andere spullen staan. De tuin heeft meerdere terrassen en is gezellig aangelegd.
De Eikenlaan is een van de oudste wegen in woonwijk De Hellen: oude bomen en het groene
karakter geven de woning een fraai aanzicht. De ligging is ideaal; winkels, scholen en
natuurgebied de Regte Heide (paar minuutjes wandelen) zijn dichtbij en ook het dorpshart en de
uitvalsweg zijn niet ver weg.




Bouwjaar: 1977

Oppervlakte perceel: 405 m2

Inhoud woonhuis: 528 m3

Woonoppervlakte:154 m2

Externe bergruimte: 29 m2




INDELING




Begane grond

De voordeur van de woning is gelegen onder een overkapping. U komt de woning binnen in de
ruime hal. Hier zijn de meterkast, de trapopgang, een garderobenis en de toiletruimte
gesitueerd. De toiletruimte is voorzien van een vrijhangend toilet en een fonteintje. De
betegeling is tijdloos: witte wanden met een zwarte accenttegel en een donkergrijze vloer.

De woonkamer is erg licht en ruim. Daarvoor zorgen de grote ramen aan de voor- en zijkant en
de tuindeuren aan de achterzijde. Aan de voorzijde is, bij de openhaard met een zandstenen
schouw, de zithoek ingericht. Het uitzicht naar alle kanten is zeer fraai: de tuin aan de achterzijde
en de groene woonomgeving aan de voorkant, zorgen ervoor dat het lijkt of u midden in het
groen woont. De woonkamer is afgewerkt met een fraaie parketvloer, spachtelputz wanden en
een gestuukt plafond. In de kamer is ruimte voor een speel- of werkhoek, maar ook voor een
aparte gamehoek voor tieners of een leeshoek.




Dichtbij de moderne keuken is de eethoek geplaatst. De keuken is voorzien van een Siematic
opstelling en is onlangs gerenoveerd waarbij o.a. de oven en magnetron zijn vervangen. De
fronten zijn grijs en er zijn rvs-accenten. De achterwand is uitgevoerd met glas en er zijn
onderbouwspots. Verder zijn er elementen om keukengerei op te hangen. Natuurlijk heeft deze
luxe keuken ook inbouwapparatuur: een vaatwasser, een elektrische oven, een grote koelkast,
een vriezer, een inductie kookplaat met vier pitten en een onderbouw afzuigkap. Er is veel
bergruimte in de kasten en lades. Heeft u nog meer ruimte nodig? Dan is die te vinden in de
bergruimte in de kasten en lades. Heeft u nog meer ruimte nodig? Dan is die te vinden in de 



trapkast. In deze praktische kast staan ook de wasmachine en droger. Vanuit de keuken heeft u
een prettig uitzicht op de tuin. Deze is toegankelijk via de keuken en de openslaande tuindeuren.




Eerste verdieping

De overloop biedt toegang tot drie slaapkamers en de badkamer. De hoofdslaapkamer is enorm
ruim en heeft drie grote inbouwkasten. Een raam is voorzien van een hor. De tweede en derde
slaapkamer zijn nagenoeg even groot. De ene ligt aan de voorzijde en kijkt uit over de groene
woonomgeving, de andere kamer bevindt zich aan de zijkant. De kamer aan de voorzijde heeft
twee inbouwkasten. Alle kamers zijn voorzien van strak afgewerkte wanden en plafonds.

De badkamer is eigentijds uitgevoerd en voorzien van alle comfort. Er is een ligbad voor twee
personen (met een ingebouwde thermostaatkraan), twee wastafels met spiegels, een
douchecabine en een vrijhangend toilet. De betegeling in wit/zwart is modern: de grafische
accenten op de witte wandtegels geven de ruimte een speels karakter. Het grote raam zorgt
voor veel lichtinval en natuurlijke ventilatie en de designradiator maakt het helemaal af.




Tweede verdieping

De tweede verdieping is bereikbaar met een vaste trap. Deze tweede verdieping is een
volwaardige zolder; er zijn twee slaapkamers en een grote bergruimte. In de bergruimte hangt
de combiketel en daarnaast is er veel ruimte om spullen neer te zetten. De eerste kamer heeft
een dakkapel en een vaste wastafel. De kamer kan ingericht worden als slaapkamer maar ook
als bijvoorbeeld strijk- en wasruimte. De tweede slaapkamer op deze etage is erg ruim en licht:
dit komt door de kamerbrede dakkapel. De kamer is een prachtige tienerkamer maar ook een
mooie ouderslaapkamer. En als u van de eerste slaapkamer een badkamer maakt, ontstaat een
prachtige verdieping met eigen voorzieningen.




Buiten

De woning heeft een grote voor-, zij- en achtertuin. De achtertuin is gezellig ingericht met
diverse terrassen, een gazon en borders waar mooie planten in staan. Door de ligging op het
noorden is er altijd een zonnig en schaduwrijk plekje te vinden. De voortuin is voorzien van veel
groenblijvende planten, die mooi passen bij de woonomgeving.




Garage, oprit en carport

De oprit aan de zijkant van de woning is geschikt om meerdere auto's te parkeren. De garage
ligt aan het einde van de oprit en is voorzien van een carport. De garage biedt plaats aan een
auto en daarbij kunnen makkelijk fietsen, speelgoed en andere spullen staan. Verder is het ook
een goede ruimte om te klussen. De hardhouten garagedeuren gaan naar buiten open wat het
inrijden met de auto makkelijk maakt. Bovendien verliest u zo binnen geen ruimte. Op de oprit
kunnen zeker drie auto's staan.




Algemeen

- Vrijstaande woning met veel leefruimte, ideaal voor een gezin.

- Goed onderhouden en degelijk gebouwd.

- Voorzien van hardhouten kozijnen en nagenoeg overal dubbele beglazing.
































Plattegrond
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Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Designradiator(en) X

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Lundia kast huiskamer X

 - Lundia kasten studeerkamer X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - Rode gordijn slaapkamer, groene gordijn logeerkamer 
en blauwe gordijn grote zolderkamer gaan 
waarschijnlijk mee.

X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - magnetron X

 - oven X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - planchet X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Lijst van zaken









Heeft u 

interesse?

Tilburgseweg 16

5051 AH Goirle




013 - 5 300 600

info@marceldassenmakelaars.nl

marceldassenmakelaars.nl


