
Tip van de verkoper:
 

“Onze boerderij hebben wij
met veel energie en oog

voor de authentieke details
compleet herbouwd. Het
resultaat is een uniek en
ruimtelijk familiehuis! We

gaan ons fijne thuis en
Soerendonk zeker missen!" 

TE KOOP
Herbouwde woonboerderij

Moderne, ruimtelijke beleving

Praktische indeling, instapklaar

Inhoud:                   738 m³
Woonoppervlak:    176 m²
Perceel:                  353 m²
Energielabel:                   A

Vraagprijs: € 450.000, - k.k.

Instapklaar, bijzonder en duurzaam wonen!  Deze helft van langgevelboerderij is, net als de aangrenzende
woning, met enkel behoud van de buitenmuren door de huidige eigenaren compleet herbouwd. Met toepassing
van hoogwaardige, duurzame materialen en oog voor het authentieke karakter. Zo zijn de nieuwe spanten mooi in
het zicht gelegen. Het nokhoge plafond en de vide in de living zorgen voor een ruimtelijke en tevens eigentijdse
sfeer. De woning is optimaal geïsoleerd en voorzien van kunststof kozijnen en ramen met HR+++ glas, draai-
kiepramen en horren. Het huis wordt duurzaam verwarmd via vloerverwarming met een cv-ketel en een indirect
gestookte boiler met een buffervat. De boerderij is deels voorzien van karaktervolle gepotdekselde delen. Het huis
is voorzien van een moderne afwerking, een levensloopbestendige indeling en een energielabel A.

Dorpsstraat 40, Soerendonk



OVER DE OMGEVING
De Dorpsstraat is de
doorgaande weg in het
gezellige Soerendonk. In het
dorp zijn o.a. een voorziening
voor dagelijkse verse
boodschappen, diverse
horecagelegenheden, zorg- en
sportvoorzieningen en een
basisschool aanwezig. In de
naastgelegen dorpen Budel
en Maarheeze bevinden zich
alle overige voorzieningen,
zoals het treinstation in
Maarheeze. Zowel de snelweg
A2 als diverse natuurgebieden
zijn binnen enkele minuten te
bereiken. 
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ENTREE & HAL
De hardhouten, stijlvolle voordeur met smeedijzeren raamwerk past perfect bij de karaktervolle
uitstraling van de woning. In de hal bevindt zich de royale toiletruimte met een hangcloset en een
fonteintje.

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



WOONKAMER   
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In de living word je aangenaam verrast... De open indeling met het nokhoge plafond, de vide en de
stalen/eiken trappartij zorgen samen voor een ruimtelijk en eigentijds geheel met de uitstraling van zowel een
hip loft als een sfeervolle boerderij. De indeling is prettig en beschikt over een royale zithoek, een fijne extra
werk-/speelkamer en een tuingerichte luxe keuken met een schiereiland. Het is mogelijk een houtkachel te
plaatsen in de woonkamer. De gehele begane grond is voorzien van een massieve betonvloer met
vloerverwarming, stucwerk wanden, plafonds met inbouwverlichting en de houten constructiebalken mooi in
het zicht. Twee kamerhoge puien (de voormalige staldeuren) zorgen voor een gunstige lichtinval.
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Voel je thuis
!



KANTOOR-SPEELKAMER
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De extra werk-/speelkamer is via een halfhoog (stal-)muurtje, een glazen pui en een glasdeur met
de living verbonden. Deze slimme uitvoering maakt zowel samen spelen als rustig (thuis)werken
mogelijk! Ook is deze ruimte een prima slaapkamer. Samen met de naastgelegen badkamer maakt
dit de indeling levensloopbestendig.
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KEUKEN & BĲKEUKEN 
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De eethoek en de keuken grenzen via een brede pui met openslaande tuindeuren aan de tuin. De open keuken
heeft een schiereiland met daarin een fornuis met 3 ovens en een inductiekookplaat. De wandopstelling is
voorzien van een combimagnetron, een vaatwasser en een koelkast. Twee stalraampjes ter hoogte van het
werkblad zorgen voor een prettige lichtinval. De werkbladen van beide keukendelen en de wasbak zijn uitgevoerd
in composiet. Via de open indeling staat de keuken in verbinding met de eethoek. Aansluitend is de praktische
bijkeuken gelegen. Deze heeft een extra keukenopstelling met o.a. een dubbele wasbak en extra koelkast, de cv-
ketel, de boiler, de aansluitingen voor wasapparatuur, een wasluik vanuit de naastgelegen badkamer en een
tuindeur. 



BADKAMER      
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De luxe badkamer, gelegen op de begane grond, is comfortabel en compleet uitgevoerd. Met een dubbele
inloopdouche, tweepersoons hoekbad, een hangtoilet, een wastafelmeubel met twee waskommen,
inbouwverlichting en vloerverwarming is de badkamer van alle gemakken voorzien. Zowel de kleur- en
materiaalkeuzes, afmeting als afwerking zorgen voor een luxe, wellness beleving. Een praktisch wasluik
heeft een verbinding met de naastgelegen bijkeuken. 



VERDIEPINGEN
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De eerste verdieping heeft 4 goed bemeten slaapkamers en een separate toiletruimte, allen voorzien van
een mooie laminaatvloer met een kopshoutstructuur. De slaapkamers aan de achterzijde beschikken over
een brede dakkapel, beiden voorzien van een slimme verbinding met de bergzolder. De verdieping is
verdeeld in twee delen, die via de fraaie stalen loopbrug met elkaar verbonden zijn. Ook deze verdieping
kan worden verwarmd via vloerverwarming. Een vlizotrap biedt toegang tot de bergzolder (circa 40 m²) die
de complete breedte van de woning beslaat. 



VERDIEPINGEN
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BUITEN
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 De achtertuin is gelegen op het zuidwesten en heeft een gazon en een kapschuur. Deze heeft een multi inzetbare
carport/terrasoverkapping en een berging. De overkapping is een heerlijke plek om te vertoeven, van het vroege
voorjaar tot laat in het najaar. De achtergevel van het huis en de kapschuur zijn gepotdekseld uitgevoerd. Via een
poort met dubbele deuren staat deze in verbinding met de oprit die ruimte biedt aan drie auto's. De voortuin
vormt een mooi geheel met de tuin van de aangrenzende woning.  



PLATTEGRONDEN BG 
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PLATTEGRONDEN VERDIEPINGEN
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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


