
Tip van de verkoper:
"De ruime indeling heeft ons
gezin al die jaren heel veel

woongenot gegeven. Ook van
de moderniseringen die we
hebben toegepast gaat de

nieuwe eigenaar veel plezier
beleven!"

TE KOOP
Fijne ligging aan brede straat

4 Slaapkamers 

 Luxe badkamer

Inhoud:                   440 m³
Woonoppervlak:    131 m²
Perceel:                   152 m²
Energielabel:           B                   

Vraagprijs: € 309.000, - k.k

Ga jij jouw wooncarrière starten in deze lekker ruime en goed gelegen gezinswoning? De huizen aan de Everard
Winterslaan zijn gebouwd omstreeks 1975 en kenmerken zich door de ruime, speelse indeling en de gunstige
ligging vlakbij alle voorzieningen. Deze woning is de afgelopen jaren op diverse onderdelen gemoderniseerd. Zo
is het huis omstreeks 2012 voorzien van HR +(+) isolerend glas, gevel- en vloerisolatie, een moderne badkamer
en toilet. De cv-combiketel is in 2015 vernieuwd. Ook is de begane grond voorzien van een laminaatvloer in
vergrijsd eikenlook, nieuw stucwerk op de wanden het plafond, en een kamerbrede glaspui met openslaande
tuindeuren. Op de verdieping bevinden zich 3 goed bemeten slaapkamers en een luxe badkamer met o.a. een
inloopdouche en een ligbad. De tweede verdieping is te bereiken via een vaste trap en beschikt over een extra
slaap-/logeerkamer. De achtertuin heeft twee terrassen, een stenen berging en een overdekte achterom. 

Everard Winterslaan 14, Maarheeze



OVER DE OMGEVING
De Everard Winterslaan is
gelegen in een prettige en
rustige woonomgeving met
brede straten, veel openbaar
groen en een speelse
bebouwing. De winkelstraat, de
basisschool en alle
voorzieningen ten behoeven van
openbaar vervoer, zorg,
ontspanning en recreatie zijn
binnen enkele wandelminuten
te bereiken. De leuke speeltuin
aan het
Wilhelminaplein bevindt zich
op een minuutje loopafstand.
Ook de uitvalswegen en het
treinstation zijn in de directe
omgeving gelegen. 

.



ENTREE &HAL 

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

In de hal bevinden zich de vernieuwde meterkast en de modern betegelde toiletruimte met
een hangcloset en een fonteintje.  



WOONKAMER   

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

In de woonkamer vallen de ruimtelijke indeling en optimale lichtinval direct op. De living heeft een royale zithoek
(met mogelijkheid voor open haard) aan de voorzijde, een tuingerichte eethoek en halverwege de kamer extra
ruimte voor bijvoorbeeld een wandmeubel, bureau en/of speelhoekje. Ook bevindt zich hier de toegang tot het
portaal met daarin de trapopgang en daaronder een praktische trapkast. 
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KEUKEN 

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

De keuken bevindt zich aan de tuinzijde. Deze is voorzien van een u-vormige inrichting met een half hoog
barretje. De keuken heeft een vaatwasser, een koelkast, een oven, een 5 pits gaskookplaat, een rvs afzuigkap,
een betegelde achterwand en een dubbele spoelbak. In 2012 is de complete achterpui vervangen door een
fraaie, kamerbrede glaspui met daarin brede openslaande tuindeuren. 
De gehele begane grond is voorzien van een laminaatvloer in vergrijsd eiken motief en een strakke stucwerk
plafond- en wandafwerking.



  EERSTE VERDIEPING    

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

De eerste verdieping heeft een fijne indeling met een ruime overloop, 3 royale slaapkamers én een extra ruime
badkamer. De ouderslaapkamer beslaat de volledige breedte aan de achterzijde van het huis en beschikt over
een eigentijdse en praktische loft schuifdeur. De twee overige slaapkamers zijn nagenoeg even groot en
beschikken over een laminaatvloer en een deels nokhoog plafond, dat zorgt voor een ruimtelijk en speels effect.
De luxe en modern betegelde badkamer (2012) heeft een inloopdouche, ligbad, een toilet, een wastafelmeubel,
vloerverwarming en inbouwverlichting. Ook op de verdieping zijn alle kozijnen voorzien van isolerende HR +(+)
beglazing.
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TWEEDE VERDIEPING

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

Een vaste trap biedt toegang tot de tweede verdieping. Hier bevindt zich een keurig afgewerkte slaapkamer
met inbouwverlichting, een laminaatvloer en bergruimte achter de knieschotten. In de afgesloten
cv-/wasruimte bevinden zich de cv-combiketel (Remeha 2015) en de wasmachineaansluiting.



BUITEN

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

De achtertuin biedt alle gelegenheid voor een fijne buitenbeleving! De tuin heeft een gezellig terras met
sierbestrating, borders en een klein gazon. Achterin in de tuin bevindt zich een tweede zitje en een stenen
berging. De overdekte achterom biedt toegang tot de brede achterom.



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


