
Villa met 
uitzicht....

GOIRLE
Heeshoek 6

Vraagprijs

€ 849.000,- k.k.
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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

1999




Soort:

villa




kamers:


5




Inhoud:

853 m³




Woonoppervlakte:


185 m²




Perceeloppervlakte:

977 m²




Overige inpandige ruimte:


39 m²




Gebouwgebonden buitenruimte:

10 m²




Externe bergruimte:


10 m²




Verwarming:

c.v.-ketel, vloerverwarming gedeeltelijk



Omschrijving
Gelegen op een geweldige toplocatie met permanent vrij uitzicht over natuurgebied met de Ley,
velden, weiden, wandelpaden en bos. Eerdaags gaan de schaapjes weer grazen........ De villa
beschikt over een magnifieke tuin, dubbele inpandige garage en parkeerruimte voor meerdere
auto's op eigen terrein. Deze villa is onder architectuur gebouwd en is daadwerkelijk "uniek" te
noemen.



Bouwjaar: 1999/2000

Oppervlakte perceel: 977 m2

Woonoppervlakte: 185 m2

Inhoud woonhuis: 853 m3 




INDELING




Begane grond: hal/entree met garderobewand, meterkast en toilet. Middels houten
openslaande deuren bereikt u de woonkamer met een schuifpui naar de tuin en als kenmerk
veel glas en daardoor een fantastisch uitzicht over het natuurgebied aan de voorzijde en de
fraaie tuin aan de achterzijde. Een bijzondere gadget is dat u vanuit de woonkamer de garage in
kan kijken. De scheidingswand tussen de garage is uitgevoerd met speciaal glas. U kan genieten
van uw (sport) auto. Of dit bijzonder is........... Aansluitend aan de woonkamer, een werkkamer/
TV kamer en de semi-open keuken (Siematic met A klasse apparatuur) voorzien van koelkast,
twee combiovens, vaatwasmachine en (Bora) inductie kookplaat met geïntegreerd
afzuigsysteem. Bijkeuken met aansluitmogelijkheid ten behoeve van de wasapparatuur,
loopdeur naar de tuin en inpandige toegang tot de garage.

Middels een open design trap is de verdieping te bereiken.




Garage: de dubbele inpandige garage bestaat uit een garage op maaiveld niveau en een
verdiepte garage. De garage is voorzien van twee openslaande houten toegangsdeuren,
verwarming en water. 




Eerste verdieping: vide met toegang tot twee slaapkamers en de badkamer. De
hoofdslaapkamer beschikt over een inbouwkast en schuifpui naar overdekt balkon van waaruit u
kunt genieten van het uitzicht en de natuur. 

Riante badkamer, uitgerust met een dubbele design wastafel, urinoir, toilet, designradiator,
vrijstaand ligbad met TV en een stoom/douchecabine.




Tweede verdieping: middels vaste trap te bereiken verdieping. Grote open zolder met
aansluitmogelijkheid ten behoeve van de wasapparatuur, opstelling CV-combiketel (2017), de
derde slaapkamer en alhier de mogelijkheid voor het realiseren van nog één a twee
slaapkamers.



Tuin: fraai aangelegde tuin rondom. De achtertuin is gesitueerd op het Noorden maar biedt u
volop zon! De tuin is uitgerust met terrassen, borders, hebben, paden, vijverpartij en diverse
fruitbomen. Achter in de tuin staat een houten berging. De tuin beschikt over een computer
fruitbomen. Achter in de tuin staat een houten berging. De tuin beschikt over een computer 



gestuurde beregenings installatie met grondwaterpomp.



Algemeen:

• Volledig geïsoleerd (dak-, muur- en vloerisolatie)

• Begane grond voorzien van vloerverwarming

• Voldoet aan politie keurmerk "Veilig wonen” 

• Blijvend vrij uitzicht

• Alarm systeem

• Fraaie architectuur
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Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Open kast woonkamer X

 - CD wandmeubel design X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - schilderij ophangsysteem X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 - Kasten bijkeuken X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Kluis X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - Close-in boiler keuken X

 - Dubbele schaarhefbrug garage en persluchtinstallatie X

 - Overige garage-inventaris X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Tuinbeelden, 1 appelboompje en 4 druivenranken X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Computergestuurde beregeningsinstallatie X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 

Lijst van zaken









Heeft u 

interesse?

Tilburgseweg 16

5051 AH Goirle




013 - 5 300 600

info@marceldassenmakelaars.nl

marceldassenmakelaars.nl


