
Tip van de verkoper:
 

“Het ontwerp van ons huis
zorgt voor optimaal

lichtinval in onze
leefruimtes, alle seizoenen

van het jaar. Samen met het
zicht op bossen en

landerijen een heerlijke plek
om te wonen!”

TE KOOP
Moderne, luxe villa (1995)

4 Slaapkamers, 2 badkamers

Mooie ligging, vrij uitzicht

Inhoud:                   847 m³
Woonoppervlak:    197 m²
Perceel:                  513 m²
Energielabel:                   A

Vraagprijs: € 679.000, - k.k

Welkom in deze moderne, uitstekend onderhouden villa met een unieke, vrije ligging! Deze vrijstaande woning is
één van de verborgen parels van de Bruine Akkers. Samen met een aantal eveneens moderne villa’s en bungalows heerlijk
rustig en autoluw gelegen aan de rand van de wijk. Direct grenzend aan een wandelpad en de bossen. En met als unieke
extra; een oneindig uitzicht over de weilanden en de bossen. De woning is gebouwd in 1995 volgens een asymmetrisch
ontwerp waarbij een slimme indeling, privacy en optimaal licht en zicht de uitgangspunten waren. Vervolgens is er gebouwd
met toepassing van enkel hoogwaardige en duurzame materialen. Er is tot in detail gekozen voor een strakke, tijdloze
afwerking die ook nu nog naadloos aansluit bij de wensen van de kritische koper. Het huis is voorzien van aluminium
kozijnen, ramen en deuren voorzien van draai-/kiepramen en isolerende beglazing. De begane grond en de badkamers zijn
voorzien van vloerverwarming. De cv-combiketel is vernieuwd en recent is de woning voorzien van 16 zonnepanelen via het
gemeentelijk initiatief de “Groene Zone”.  
Laat je verrassen door zonnige indeling en het instapklare woongenot!

  Dissel 148, Maarheeze



OVER DE OMGEVING

De Bruine Akkers is een
jonge, kindvriendelijke
uitbreidingswijk aan de rand
van het dorp. Het centrum van
Maarheeze met de winkels, het
Medisch Centrum, de scholen,
ouderenhome “Onze School”,
en horecagelegenheden zijn
binnen 10 wandelminuten te
bereiken. Ook het treinstation,
de sportvelden, natuurgebied
“De Pan” bevinden zich op korte
afstand. De woning grenst aan
een mooi wandelpad dat
aansluit op het bos achter de
woning.
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ENTREE & HAL
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Entree! De fraaie binnenkomst via de dubbele deuren geeft direct een goed beeld van deze
villa. Royaal, strak, zonnig en modern. De hal is prettig ruim en heeft een fijne indeling met
een garderobenis, een fris wit betegelde toiletruimte met een hangcloset en fonteintje, en de
trapopgang. Ook is er vanuit de hal een verbinding met de inpandige garage. Via een dubbele
glasdeur biedt de hal toegang tot de mooie living.



WOONKAMER   

Bezichtigen? Bel 0495 - 58 88 88  of kijk op www.cranendonckmakelaars.nl

De living heeft alles in huis voor een optimale woonbeleving. Een indeling met ruimte voor meerdere zithoeken
en vrij spel voor lichtinval via kamerhoge (schuif-)puien rondom. Deze raampartijen en schuifpuien zorgen
ervoor dat er ook binnen een oneindig zicht is op de achtergelegen landerijen en bossen. Een gashaard met
doorkijk vormt een natuurlijke afscheiding tussen de riante zithoek aan de voorzijde en de extra zithoek bij de
tuin. Deze leuke hoek heeft een speelse uitbouw geheel uitgevoerd in glas met een lichtstraat,
inbouwverlichting en een schuifpui. De zonnige eethoek grenst aan de keuken. De hal, woonkamer en keuken
zijn voorzien van een marmeren vloer in lichte teint (Vidraco) die uitstekend past in zowel een modern als een
klassiek interieur. De vloer is voorzien van vloerverwarming.
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Voel je th
uis!
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KEUKEN
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De dichte eetkeuken is royaal en voorzien van een moderne (zwart/witte) keukeninrichting met een
granieten werkblad, een vaatwasser, een inductie kookplaat, een vlakscherm afzuigscherm, een koelkast,
een combi-oven en een dubbele spoelbak. Ook beschikt de keuken over praktische lades, bovenkasten,
een servieskast, inbouwverlichting en een slim geplaatst raam ter hoogte van het werkblad. De keuken
biedt toegang tot de bijkeuken.



BĲKEUKEN, KELDER EN GARAGE 
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In de bijkeuken vindt u een keukenblokje met ruimte voor wasapparatuur, een buitendeur en toegang tot
zowel de kelder als de garage. De kelder is ruim, manshoog en netjes betegeld. Ook de garage heeft een
tegelvloer, een extra verbinding met de hal, een elektrische segmentdeur én een praktische loopdeur.



VERDIEPINGEN       
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De lichtkoepel op de overloop maakt de opgang naar de eerste verdieping prettig. Ook hier is de indeling slim
met 4 slaapkamers en 2 badkamers. Net als op de begane grond zijn alle kozijnen voorzien van draai-/kiepramen
met isolerende beglazing. De masterbedroom is gelegen aan de achterzijde, ook hier is het uitzicht grandioos. De
slaapkamer is ruim en staat in verbinding met de luxe badkamer en suite. Deze is royaal, luxe betegeld en
compleet ingericht met hoogwaardig sanitair. Met een ligbad, een douchecabine, een dubbel wastafelmeubel,
een toilet met hangcloset, vloerverwarming en een balkon. Zodat zelfs het uitzicht vanuit het bad geweldig is!



VERDIEPINGEN
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Ook slaapkamer 2 en 3 zijn verzorgd en goed indeelbaar. Boven de garage bevindt zich de 4e slaapkamer. Deze
leuke kamer biedt toegang tot de berguimte waarin zich de cv combiketel bevindt (Remeha Calanta 2014). Een
fijne plus is de tweede badkamer. Deze beschikt over een vaste wastafel, een douche en een toilet met
hangcloset. Alle slaapkamers en de overloop zijn recent voorzien van een eigentijdse laminaatvloer in vergrijsde
houtlook. Ook zijn alle slaapkamers voorzien van een airco-unit die koelt en verwarmt. Een vlizotrap biedt
toegang tot de bergzolder.
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BUITEN
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Het tuinontwerp voorziet in zowel optimale privacy, lekker veel (speel)ruimte als maximaal uitzicht op de bossen
achter het huis. De achtertuin is gunstig westgeoriënteerd en heeft een royaal terras grenzend aan het huis, een
gazon, borders, hagen, een notenboom en een tuinhuisje. De ietwat verhoogde ligging van het huis maakt het zicht
op de aangrenzende weilanden en bossen optimaal. Via het achtergelegen wandelpad ligt het bos letterlijk aan je
voeten. Aan de linkerzijde is er een praktische, afgesloten achterom. Ook de voortuin is praktisch ingericht met
parkeergelegenheid voor drie auto's en een strakke, onderhoudsarme border. 



PLATTEGRONDEN BG 
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PLATTEGRONDEN VERDIEPING

Bezichtigen? Bel 0495 - 58 88 88  of kijk op www.cranendonckmakelaars.nl



PLATTEGRONDEN VLIERING & KELDER
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KADASTER
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LĲST VAN ZAKEN
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Voel je thuis.
- Actief verkoopteam

- 30 jaar ervaring
- Cranendonck Makelaars heeft alles in

huis voor een perfecte verkoop 
- Persoonlijke benadering, 100%

aandacht en ontzorgen 
- De mooiste woningpresentaties

- Uw woning dag & nacht in the picture
 

Cranendonck Makelaars heeft alles in huis voor de verkoop van uw
woning! 
Natasha Kolsteren-Leereveld heeft als NVM-makelaar met ruim 20 jaar
ervaring haar focus continu op uw belangen gericht. Samen met
kandidaat-makelaar Mariëlle Swinkels onderscheidt zij zich sinds 2007 
 door een verfrissende en professionele kijk op de plaatselijke
woningmarkt.

Uw woning staat dag en nacht in the picture in de etalage van ons
centraal gelegen makelaarskantoor in Maarheeze. Wij kijken uit naar
een kennismaking met u en uw woonwensen. Loop even binnen of bel
ons voor een afspraak!

Natasha Kolsteren
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Klanten waarderen
Cranendonck Makelaars met een 

9,4


