
  

Ben jij op zoek naar een prettig ruim huis met volop ruimte voor jouw gezin en hobby-/praktijk aan huis? Maak kennis met deze 

degelijk gebouwde, vrijstaande woning die zich kenmerkt door de mooie ligging en de praktische indeling. De ligging in het geliefde 

“Maarheeze-Zuid” aan een brede laan met een diepe groenvoorziening voor het huis is erg prettig. Ook in de achtertuin biedt het 

zongeoriënteerde perceel van 405 m² volop groen en privacy. De woning biedt naast een mooie ligging ook veel praktische 

woonruimte. Zo is het huis grotendeels onderkelderd en is de woning door de eigenaren voorzien van een slimme uitbouw met daarin 

een fijne werk-/speelkamer. De toiletruimte en separate ingang hierin maakt deze ruimte uitstekend geschikt als kantoor of praktijk aan 

huis. Op de eerste verdieping heeft een aanpassing van de indeling gezorgd voor een grotere badkamer zonder in te leveren op 

praktische ruimte. De tweede verdieping heeft een mooie vierde slaapkamer en extra bergruimte. Recent zijn de toiletruimtes in de hal 

en op de verdieping vernieuwd. Ook is er spouwmuur- en dakisolatie toegepast. 

 

 

 

Everard Winterslaan 3 

MAARHEEZE 

 Fijne ligging aan brede straat 

 Aanbouw met praktijkruimte 

 Tuin op zonzijde volop privacy  

 
Perceel:   405 m² 
Inhoud:             772 m³ 
Oppervlakte:             165 m² 
Energielabel:          C 

  

Vraagprijs: € 429.000,- k.k.  

 

 
 
 

Tip van de verkoper: 
 
 

“De ligging van het huis met 

volop privacy en openbaar 

groen is fijn. Het grote 

oppervlak en de zeer praktische 

indeling van het huis heeft ons 

altijd veel woonplezier 

gegeven!” 

TE KOOP 



  

De overdekte entree biedt toegang tot de ruime hal . Deze is voorzien van de meterkast, de recent 

vernieuwde toiletruimte en de trappartij die toegang biedt tot zowel de eerste verdieping als de 

kelder. Net als de rest van de begane grond is de hal voorzien van een vloertegel met 

vloerverwarming. De woning is voorzien van een professionele alarminstallatie.  

 

 
 

De Everard Winterslaan is 

een mooie, brede laan met 

veel openbaar groen en een 

gevarieerde bebouwing. De 

winkelstraat, de basisschool 

en alle voorzieningen ten 

behoeven van openbaar 

vervoer, zorg, ontspanning 

en recreatie zijn binnen 

enkele wandelminuten te 

bereiken. Ook de 

uitvalswegen en het 

treinstation zijn in de directe 

omgeving gelegen. Het 

speeltuintje aan de 

Wilhelminaplein is eenvoudig 

te voet bereikbaar. 

ENTREE & HAL 



  

KEUKEN 
 

De keuken is gunstig aan de voorzijde gelegen zodat de zit- en eethoek profiteren van optimale privacy en tuincontact. 

De keuken is vernieuwd in 2000 en beschikt over een royale inrichting en inbouwapparatuur. Met een raampartij ter 

hoogte van het werkblad en een schiereiland die als natuurlijke afscheiding tussen de keuken en de eethoek fungeert. 

Ook beschikt de keuken over een vaatwasser op hoogte, een 5-pits gaskookplaat met wok- en visbrander en rvs 

afzuigschouw, een extra brede heteluchtoven, een koelkast, een vriezer, een inbouwboiler, een apothekerskast en veel 

praktische lades en kastruimte. De keuken biedt toegang tot de uitbouw. 



  

WOONKAMER 
 

In de woonkamer is ruimte voor een eethoek en een tuingerichte zithoek met een open haard. De 

kamerbrede glaspui zorgt voor optimaal lichtinval en fijn tuincontact. De tuindeur biedt toegang 

tot de achtertuin. 

 
 



Het huis is in 2002 voorzien van een slimme aanbouw met daarin een kantoor-/praktijkruimte met 

een toiletruimte en een separate entree rechts naast de woning. De kantoorruimte is optimaal 

geïsoleerd, heeft een laminaatvloer, een tuindeur en meet 25 m². Natuurlijk is deze multi-inzetbare 

ruimte ook een heel fijne speel- of werkkamer! 

AANBOUW / PRAKTIJKRUIMTE 



  

EERSTE VERDIEPING 

De eerste verdieping beschikt over drie ruim bemeten slaapkamers, een compleet ingerichte badkamer en een 

separate toiletruimte. De glazen bouwstenen in de zijgevel zorgen op de badkamer voor prettig lichtinval. Alle 

slaapkamers beschikken over een schuifpui met een elektrisch bedienbaar rolluik en een balkon. De slaapkamer 

aan de voorzijde heeft ook een schuifkastenwand. De grootste slaapkamer bevindt zich aan de achterzijde. 

  



 

EERSTE VERDIEPING - BADKAMER 
 
De royale badkamer is geheel betegeld en beschikt over een complete indeling met twee wastafels, een 

ligbad met whirlpool, een douchecabine en mechanische ventilatie. De toiletruimte is net als de toilet op 

de begane grond recent compleet vernieuwd en voorzien van een moderne betegeling, een fonteintje, 

een hangcloset en een gevelraam. 

 



 

Een vaste trap biedt toegang tot de tweede verdieping. Hier is ruimte voor zowel een mooie 4e slaapkamer, de 

cv-ruimte als veel bergruimte. De slaapkamer is keurig afgewerkt en voorzien van zowel een gevelraam als een 

dakraam, beiden voorzien van een insectenhor. De cv-ruimte beschikt over de aansluitingen ten behoeve van 

wasapparatuur, een dakraam met hor en de cv-combi-ketel (Nefit 1996.) Deze is recent gecontroleerd en 

verkeerd in goede conditie. Het dak van de woning is nageïsoleerd. 

TWEEDE VERDIEPING 
 



  

De manshoge kelder is een mooie toevoeging aan het praktische karakter van het huis. De 

kelder beslaat de oppervlakte van het huis, zonder de aanbouw, en is verdeeld over 3 ruimtes. 

Twee royale provisieruimtes en een fijne hobbyruimte van ruim 25 m².  De kelder wordt 

geventileerd en via de koekoek voorzien van wat daglicht. Ook heerst er een prettig klimaat met 

een constante temperatuur van circa 18 graden, zonder de radiatoren te gebruiken.   

KELDER 



  

 

De achtertuin is gunstig gelegen op het zuiden en biedt met de omliggende bomen optimale privacy. De tuin is 

ingericht met sierbestrating, volwassen borders met o.a. een appelboom, een pruimenboom, een zonneterras en 

een schaduwterras. Ook zijn er twee praktische bijbouwen; een houten tuinberging en een extra diepe garage met 

een elektrische bedienbare kanteldeur en twee zijdeuren. Voor de garage bevindt zich een diepe oprit geschikt 

voor meerdere auto’s. Ter hoogte van de groenvoorziening voor het huis bevindt zich een extra oprit. 

 

BUITEN 
 



 

PLATTEGRONDEN  
 

Aan de vermelde afmetingen kunnen 
geen rechten worden ontleend. 

      Begane grond        Eerste verdieping 



  

Aan de vermelde afmetingen kunnen 
geen rechten worden ontleend. 

PLATTEGRONDEN  

Tweede verdieping        Kelder         Garage 



 

PLATTEGRONDEN 3D 

Aan de vermelde afmetingen kunnen 
geen rechten worden ontleend. 



 

Deze kaart is niet op schaal. 

KADASTER 



 

LIJST VAN ZAKEN 



 

• 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   9,4 

Welkom bij 
Cranendonck 
Makelaars in 
Maarheeze 
 

Cranendonck Makelaars heeft 

alles in huis voor de verkoop 

van uw woning. 

 

Natasha Kolsteren-Leereveld 

heeft als ervaren NVM-

makelaar 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. 


