TE KOOP

Bruine Akkers 30
MAARHEEZE

Uitbouw, garage en carport
Eigentijds en instapklaar
Ruim perceel, heerlijke tuin
Perceel:
Inhoud:
Woonoppervlak:
Energielabel:

426 m²
578 m³
145 m²
C

Vraagprijs: € 409.000,- k.k.
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Een verborgen parel in de wijk! Deze moderne tweekapper is gebouwd in 1989 op een gunstig gelegen perceel van maar liefst
426 m². Deze meters vind je terug in de bijzonder ruime en recent aangelegde achtertuin én een fraaie voortuin met een dubbele
oprit en een carport. Ook het woonoppervlak is met 145 m² dik in orde. Zowel de ligging in de wijk als de indeling van het huis zijn
bijzonder praktisch. Eyecatcher is de uitbouw met daarin zowel een heerlijke woonkeuken met een lichtkoepel als een praktische
hobby-/werkkamer. Een portaal biedt toegang tot de inpandige garage. Het huis is uitstekend onderhouden en gemoderniseerd. Een
nieuwe badkamer, toilet en keuken, een extra brede dakkapel, nieuwe tuinaanleg en een carport zorgen voor een zeer compleet
familiehuis. Deze verrassende tweekapper wil je niet missen !

ENTREE
Bij binnenkomst krijg je direct een goede indruk van de woning: supernetjes en helemaal van nu. Met in
de hal een moderne plavuizenvloer, strak stukwerk, de trapopgang, de meterkast met uitgebreide
elektrische installatie en toegang tot de modern betegelde toiletruimte met hangcloset en fonteintje.

Maarheeze is een rustig
dorp, gunstig gelegen ten
opzichte van zowel
natuurgebieden als de A2.
De steden Eindhoven en
Weert zijn binnen 20 en
resp. 10 autominuten te
bereiken. Ook heeft
Maarheeze een NS-station.
De wijk ‘Bruine Akkers’
kenmerkt zich door de
kindvriendelijke indeling.
De wijik grenst aan een
wandelpad. De
winkelstraat, scholen en
alle gewenste
voorzieningen op het
gebied van sport, recreatie,
openbaar vervoer en zorg
bevinden zich in de directe
omgeving.

LIVING
De woonkamer heeft een sfeervolle zithoek met een (draaibare) houtkachel, een ruimte eethoek en een praktische
trapkast. De woonkamer is voorzien van een massieve parketvloer en staat in directe verbinding met de zonnige
leefkeuken in de uitbouw.

KEUKEN
De tuingerichte, zonnige uitbouw is voorzien van een gunstige lichtkoepel, een schuifpui en een antracietgrijze vloertegel
met vloerverwarming. De maatwerk keukeninrichting is recent vernieuwd en beschikt over een 5 pits gaskookplaat met
een rvs afzuigschouw, een vaatwasser, een koelkast, een combi oven en een Quooker heet waterkraan.

WERK-/SPEELKAMER EN GARAGE
Een portaal voorzien van een tuindeur en vloerverwarming biedt toegang tot zowel de hobbykamer/bijkeuken als de garage. De hobbykamer beschikt over een uitstortgootsteen en een
schuifkastenwand en kan ook prima dienen als werk- of speelkamer. Dit gedeelte is deels voorzien van
vloerverwarming. De directe toegang tot de inpandige garage zorgt voor een praktische indeling. De
garage heeft een bergvliering en een geïsoleerde kanteldeur.

EERSTE VERDIEPING
De eerste verdieping heeft een eigentijdse afwerking met strak stucwerk (op de overloop en
trapopgang) en een laminaatvloer in een houtlook. Op deze verdieping is de oorspronkelijke
indeling gewijzigd; twee slaapkamers zijn samengevoegd zodat er nu twee prettig ruime
slaapkamers zijn. Deze aanpassing is op eenvoudige wijze ongedaan te maken. Bruingrijze shutters
zorgen in de ouderslaapkamer voor een fijne sfeer.

EERSTE VERDIEPING
De extra ruime badkamer met zijraam is op moderne wijze vernieuwd. Met een ligbad, een douchecabine met glasdeur,
regendouche en massagedouche via ingebouwde waterjets, een wastafelmeubel met dubbele wastafel, spiegelkast en
lades, een designradiator, een hangcloset, inbouwverlichting en elektrische vloerverwarming. Grote antracietgrijze
vloertegels gecombineerd met wit sanitair en witte wandtegels met grijs/witte mozaïek accenten geven deze mooie ruimte
een fris karakter.

TWEEDE VERDIEPING
Een vaste trap biedt toegang tot de tweede verdieping. Op deze verdieping zorgt een extra brede, kunststof
dakkapel voor zowel een mooie slaapkamer als een praktische voorzolder met fijne lichtinval. Beide ruimtes
zijn voorzien van een nette laminaatvloer. De voorzolder is voorzien van de opstelling van de cv-combiketel
(Nefit Ecoline 2005), aansluitingen voor wasapparatuur en de toegang tot een bergruimte. De mooie
slaapkamer beschikt over een zijraam, inbouwverlichting en een elektrisch bedienbare zonnescreen.

BUITEN
Wat een heerlijke en praktische buitenruimtes! Het mooie perceel zorgt voor een optimale tuinbeleving. De achtertuin is
gunstig op het westen gesitueerd en recent opnieuw aangelegd. Met een breed zonneterras grenzend aan de woning en
een extra terras achter in de tuin, onder de kastanjeboom. Met daartussen borders met fraaie beplanting, een mooi
gazon, leilindes en een erfafscheiding rondom. Naast het huis bevindt zich een buitenberging en brede zij-achterom met
een tuinpoort. Aan de voorzijde heeft het huis een keurige voortuin, een oprit geschikt voor 2 auto’s en een moderne,
stalen carport. Binnen een minuut loopafstand bevinden zich drie speelveldjes en -tuintjes.

PLATTEGRONDEN

Aan de vermelde afmetingen kunnen
geen rechten worden ontleend.

PLATTEGRONDEN 3D

Aan de vermelde afmetingen kunnen
geen rechten worden ontleend.

KADASTER

Deze kaart is niet op schaal.

LIJST VAN ZAKEN

Welkom bij
Cranendonck
Makelaars in
Maarheeze
Cranendonck Makelaars heeft
alles in huis voor de verkoop
van uw woning.
Natasha Kolsteren-Leereveld
heeft als ervaren NVMmakelaar in Maarheeze de
focus continu op uw belangen
gericht.
Samen met kandidaat
makelaar Mariëlle Swinkels
onderscheidt zij zich sinds
2007 door een verfrissende
en professionele werkwijze.
Uw makelaar in Maarheeze
en omgeving voor verkoop,
aankoop, taxaties en verhuur.

• Actief verkoopteam
• 30 jaar ervaring
• Persoonlijke benadering, 100% ontzorgen
• De mooiste woningpresentaties
• Uw woning dag & nacht in the picture

Klanten waarderen
Cranendonck Makelaars met een 9,2

