
Tip van de verkoopster
“De ligging van mijn huis is ideaal.
Op loopafstand van de scholen,

winkels en het wandelpad naar het
treinstation. Ook loop je vanuit

mijn huis zo de bossen in voor een
fijne wandeling! De indeling is met

o.a. 4 slaapkamers, een royale
badkamer, extra wasruimte en een

overkapping heel 
gunstig!"

TE KOOP
Ruime starterswoning, 130 m²

4 Royale slaapkamers

Nette tuin met overkapping

Inhoud:                    435 m³
Oppervlakte:           130 m²
Perceel:                    179 m²
Energielabel:                   C

Vraagprijs: € 309.000, - k.k

      Floralaan 44, Maarheeze
Starters opgelet! Deze verzorgde tussenwoning is ideaal om jouw wooncarrière te starten! Vanwege de fijne
ligging en de praktische indeling. Het huis is gebouwd in 1972 en de perceelsomvang bedraagt 179 m². De
gunstige maatvoering zorgt voor een woonoppervlak van 130m ² en is voelbaar op alle verdiepingen. De begane
grond heeft een prettig ruime hal, een dichte keuken met een trapkast en tuindeur, en een royale living van 30
m². Op de eerste verdieping bevinden zich 3 prima slaapkamers, een royale badkamer met o.a. ligbad en
douche, en een separate wasruimte. Een vaste trap biedt toegang tot de zolder. Hier bevinden zich een mooie
4e slaapkamer met een dakkapel, en 2 bergruimtes. Ook de tuin is optimaal ingericht met een royale
terrasoverkapping grenzend aan de woning, een gazon, vlonderterras, vijver, berging en een achterom. Met het
plaatsen van 12 zonnepanelen in 2019 is een mooie start richting verduurzaming gemaakt.  



OVER DE OMGEVING
Maarheeze is een rustig dorp,
gunstig gelegen ten opzichte
van zowel natuurgebieden als
de A2. De steden Eindhoven en
Weert zijn binnen 20 resp.10
autominuten te bereiken.
Maarheeze vormt samen met Budel,
Soerendonk, Gastel, Budel-Schoot
en Budel-Dorplein de gemeente
Cranendonck. De Floralaan is een
brede straat met aan beide zijden
een trottoir, en een
groenvoorziening. De ligging 
is gunstig, op loopafstand van zowel
de winkels en scholen als het
wandelpad richting het treinstation
op loopafstand. Het sportpark
bevindt zich op enkele fietsminuten
afstand.
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ENTREE & HAL
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Entree. In de hal valt de royale indeling direct op. De hal beschikt over de trapopgang, de meterkast,  de
betegelde toiletruimte en voldoende ruimte voor een kast of dressoir. Net als de woonkamer is de hal
voorzien van eikenhouten vloerdelen. 



WOONKAMER   

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

De zithoek is ruim en heeft een royale raampartij aan beide zijden. De omvang van de ruimte en de deur in het
midden maakt een indeling naar eigen smaak mogelijk. De zithoek aan de voorzijde en de eethoek tuingericht of
juist andersom.   
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Voel je th
uis!



KEUKEN
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De dichte keuken heeft een opstelling in 2 delen met een vaatwasser, deels keramische en deels gaskookplaat en
een rvs afzuigkap. In het tegenover gelegen wandmeubel bevinden zich de oven en koelkast  Ook heeft de
keuken een praktische trapkast en een tuindeur. 



EERSTE VERDIEPING
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De eerste verdieping heeft 3 goed bemeten slaapkamers, een royale badkamer in de oorspronkelijke 4e
slaapkamer, en een praktische wasruimte. Eén van de slaapkamers beschikt over een fraaie, hoekopgestelde
inbouwkast. Alle slaapkamers en de overloop zijn voorzien van een  laminaatvloer. Alle ruimtes op de
verdieping beschikken over enkele beglazing en rolluiken.



EERSTE VERDIEPING
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De badkamer is ruim en heeft een complete indeling met een hoekbad, douchecabine, twee wastafels, een toilet
en een designradiator. De ruimte is geheel zwart/wit betegeld. De wasruimte bevindt zich in de voormalige
badkamer. 



TWEEDE VERDIEPING
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De zolder is via een vaste trap te bereiken. De voorzolder biedt toegang tot 2 bergruimtes. In één van deze
ruimtes bevindt zich de cv-combiketel (Remeha Calenta 2011). De vierde slaapkamer is prettig ruim en heeft een
gunstige dakkapel. Ook de zolder beschikt over een laminaatvloer.



BUITEN
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Wat een leuke achtertuin heeft dit huis! Met een fijne terrasoverkapping over de volle breedte van de woning die
over 3 lichtkoepels, inbouwspots en een warmtelamp beschikt. De tuin is ingericht met een klein (kunstgras) gazon
en vlonderterras, een moderne vijver, een stenen berging en een achterom. Ook de voortuin is keurig verzorgd. 
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PLATTEGRONDEN BG 
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PLATTEGRONDEN 1e VERDIEPING
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PLATTEGRONDEN 2e VERDIEPING
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KADASTER
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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


