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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

1996




Soort:

villa




kamers:


6




Inhoud:

circa 720  m³




Woonoppervlakte:


circa 222 m²




Perceeloppervlakte:

712 m²




Overige inpandige ruimte:


-




Gebouwgebonden buitenruimte:

circa 4 m²




Externe bergruimte:


circa 28 m²




Verwarming:

c.v.-ketel, vloerverwarming gedeeltelijk, gashaard



Omschrijving
Comfortabele, royale vrijstaande woning met vele extra's op toplocatie! Een woning waar je
kunt genieten van rust, ruimte en groen en dat op loop-/fietsafstand van het centrum. Vanuit
het doodlopende straatje waaraan de woning is gesitueerd loop je zo de natuur in, alwaar je
kunt genieten van het weidse uitzicht over de weilanden en de wateren of juist van het bosrijke
gebied in de omgeving. Daarnaast zijn alle benodigde voorzieningen op loop-/fietsafstand van
de woning gesitueerd en zijn de uitvalswegen eenvoudig en snel te bereiken. 




Deze goed onderhouden woning beschikt rondom over een privacy-rijke en sfeervol ingerichte,
zonrijke tuin, een praktische garage, een gezellig overdekt terras en mogelijkheden voor een
kantoor / salon, speelkamer of slaapkamer op de begane grond. 




Zowel binnen als buiten voorziet de woning in voldoende ruimte en beschikt daarnaast over een
optimale indeling met onder meer een royale living, een aangename woonkeuken, mogelijk vijf
slaapkamers en een complete badkamer. De ruimtes zijn allen keurig afgewerkt waardoor de
woning instapklaar genoemd mag worden. 




Erg prettig zijn de extra's van de woning waaronder een laadpaal voor de elektrische auto, een
computergestuurde beregeningsinstallatie met eigen put, een zone instelbaar beveiligings-
systeem, recent geplaatste overdekte terras inclusief warmtestralers en screen en de aanwezige
sauna.



Ben je een natuurliefhebber en woon je daarnaast het liefst op korte afstand van alle benodigde
voorzieningen en uitvalswegen, dan zou dit zomaar eens jouw woning kunnen zijn. Serieus
geïnteresseerden nodigen wij graag uit om een afspraak te maken voor een bezichtiging aan
deze sfeervolle, instapklare woning op toplocatie.






Om alvast een idee van de indeling te geven, onderstaand een korte omschrijving:




Begane grond:

Vanuit de entree/hal met doorlopende tegelvloer waaronder vloerverwarming (gehele begane
grond), meterkast, bordestrap en volledig betegelde toiletruimte (v.v. wandcloset, fonteintje,
natuurlijke ventilatie) heb je enerzijds toegang tot de multifunctionele ruimte en anderzijds tot
de riante living. De multifunctionele ruimte is thans in gebruik als slaapkamer en beschikt over
een wastafel in meubel, een vast werkblad en een grote schuifkastenwand met praktisch
interieur. De aanwezige raampartijen, met hor en elektrisch bedienbare rolluiken, zorgen ter
plaatse voor een prettige lichtinval. De ruimte is eveneens ideaal als kantoor- of salonruimte of
als speel- of chill-kamer voor de kinderen. Na het doen van enige aanpassingen is het realiseren
van een badkamer eveneens een mogelijkheid. De riante living beschikt over een optimale
lichtinval; zo is aan de voorzijde een groot raam aanwezig, aan de zijkant een halfronde erker en
aan de achterzijde een brede schuifpui met hor. De stijlvolle gashaard zorgt tijdens de koude
dagen van het jaar voor extra sfeer en warmte. Aangrenzend aan de woonkamer is de keuken
gesitueerd. Een prettige ruimte met erker, waardoor een fijn zicht op de achtertuin, en een 



lichtkleurig L-vormig opgesteld interieur met voldoende bergruimte, 1 ½ rvs spoelbak en alle
benodigde inbouwapparatuur. Deze apparatuur bestaat onder meer uit een combimagnetron, 5-
pits gaskookplaat, afzuigkap, vaatwasser en koelkast. Vanuit de keuken is de bijkeuken
bereikbaar. Deze ruimte is voorzien van een praktische wandkast met schuifdeuren en interieur,
aansluitingen voor de wasapparatuur, de opstelling van de CV-ketel en een deur met hor naar
de achtertuin. 




Eerste verdieping:

Vanaf de overloop met dakkapel en luik naar bergzolder zijn vier slaapkamers en de badkamer
bereikbaar. De ruimtes zijn allen ruim van opzet, keurig afgewerkt en voorzien van kunststof
draai-/kiepramen met hor en/of een dakraam met hor en verduisteringsgordijn. De gehele
verdieping, met uitzondering van de badkamer, is voorzien van een laminaatvloer. De
hoofdslaapkamer, aan de achterzijde van de woning gesitueerd, beschikt over een praktische
vaste kastenwand, een deur naar het balkon met kunststof vlonders (2013) en CAI en UTP-
aansluitingen. Het raam in de zijgevel, als ook de balkondeur zijn voorzien van elektrisch
bedienbare rolluiken. De aangrenzende slaapkamer is thans ingericht met een ruime sauna te
gebruiken als heteluchtsauna en stoomcabine. Ook de overige twee slaapkamers zijn voorzien
van handige vaste kastruimte onder het knieschot. De complete badkamer is volledig betegeld
en ingericht met een inloopdouche met thermostaatkraan, een whirlpoolbad (streams defect),
dubbele wastafel, wandcloset en designradiator. Daar waar de dakkapel zorgt voor extra ruimte
en licht, zorgt de vaste kast, ter plaatse van het knieschot, voor praktische bergruimte. 




Tweede verdieping:

Middels een luik met vlizotrap is de bergzolder bereikbaar. Deze is gesitueerd over de volledige
breedte van de woning en is in vier compartimenten opgedeeld. De zolder is een handige en
riante opbergruimte, maar eveneens een heerlijke speelzolder voor de kinderen. 






Buiten:

Ook buiten kun je genieten van de ruimte. Rondom de woning is een fraaie tuin aanwezig welke
is aangelegd met veel groenblijvende en kleurrijke planten, struiken en bomen. Aan de voorzijde
tref je een combinatie van een groenrijke tuin met looppad richting de voordeur en een lange
oprit aan. De oprit is geschikt voor meerdere auto's, heeft een laadstation en biedt toegang tot
de garage met een elektrische en op afstand bedienbare sectionaaldeur. Tevens is vanaf de
oprit, middels een poort, toegang tot de geheel omsloten en zeer privacyrijke achtertuin. Ook
hier zijn sfeervolle plantenborders aanwezig, evenals een gazon en een recent geplaatste
overkapping. Dit overdekte terras is voorzien van een screen en warmtestralers (v.v. beveiliging
piekbelasting) zodat je nog langer kunt genieten van het buitenleven. De computergestuurde
beregeningsinstallatie, buitenkraan, -verlichting en elektra zorgen voor een compleet geheel. 






Algemeen:

- Meterkast met 9 groepen, krachtstroom, aardlekschakelaar  en slimme meter;

- Alarminstallatie – per zone instelbaar;

- CV-ketel, merk Daalderop, bouwjaar 2012 (okt.);

- Begane grond voorzien van vloerverwarming  als hoofdverwarming; 

- Ter plaatse van de woonkamer is een gashaard aanwezig;

- Verdieping met radiatoren op draadloos, automatisch systeem ; instelbaar per ruimte.

- Schilderwerk van voordeur, poort en begane grond dateert van 2020;

- Kunststof vlonders balkon circa 2013;

- Laadstation auto, 2013;

- Dakgoot achterzijde vervangen in circa 2019;

- Dakbedekking en daktrim garage vernieuwd in ca. 2018;

- Pomp van computergestuurde beregeningsinstallatie vernieuwd in 2018;

- Overkapping geplaatst in circa 2013;

- Kunststof kozijnen waarin HR-beglazing;

- In alle draaibare delen van de raamkozijnen, als ook ter plaatse van de schuifpui in de
woonkamer en de buitendeur in de bijkeuken, zijn horren aanwezig;

- Velux dakramen zijn geplaatst in circa 2013 en voorzien van dubbele beglazing, hor en
verduisteringsgordijn;
- Deels voorzien van elektrisch bedienbare rolluiken;

- Voldoende bergruimte in de gehele woning aanwezig.

- Aanvaarding in overleg























































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Sauna met toebehoren X

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - jacuzzi/whirlpool X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Rolluiken X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Bebouwing

Overkapping inclusief verlichting, electrisch 
zonnescreen  en 2 heaters

X

Lijst van zaken









Heeft u 

interesse?

Tilburgseweg 16

5051 AH Goirle




013 - 5 300 600

info@marceldassenmakelaars.nl

marceldassenmakelaars.nl


