
  

TE KOOP 
Hermelijnstraat 18 

MAARHEEZE 

 
Ben jij de koper van deze lekker ruime en perfect gelegen gezinswoning? Dan geniet jij binnenkort van de fijne ligging aan het 

speelveldje, de extra ruimte in de gunstige uitbouw en de slimme overkapping in de tuin! Het huis is gebouwd in 1977 en kenmerkt 

zich door de rustige ligging aan de autoluwe straat en de ruimtelijke indeling. Op de begane heeft de woning een ruime living met 

een moderne open keuken in de uitbouw. De overkapping grenst direct aan het huis zodat je optimaal van het tuinkamer gevoel 

geniet. Op de verdiepingen is ruimte voor 4 goed bemeten slaapkamers en een complete badkamer met een inloopdouche en een 

ligbad. Samen met de diepe achtertuin met daarin een ruime overkapping, een extra zonneterras, een tuinberging en een achterom 

een ideale gezinswoning! Zowel de keuken als het sanitair zijn vernieuwd, alle kozijnen zijn voorzien van rolluiken en twee 

slaapkamers beschikken over airconditioning.  

 

 

 Ligging aan speeltuintje 

 Uitbouw en overkapping 

 Royale zolder met dakkapel 

 

Perceel:   225 m² 
Inhoud:             418 m³ 
Oppervlakte:   122 m² 

Energielabel:                     C 

 
Vraagprijs: € 269.000,- k.k.  
 
 

Tip van de verkopers: 

 
“De rustige ligging aan het 

speelveldje maakt het heel fijn 

en kindvriendelijk wonen in 

onze straat! Ons huis heeft een 

uitbouw en een grote 

terrasoverkapping. Ook van de 

extra brede dakkapel op de 

zolder hebben we veel plezier 

gehad!”  



  

ENTREE & HAL  
Een overdekte entree biedt toegang tot de woning. In de diepe hal bevinden zich de 

recente vernieuwde toiletruimte met hangcloset en fonteintje, de meterkast en de 

trapopgang met daaronder een praktische trapkast.  

 

 

De Hermelijnstraat is een 

autoluwe straat met een 

leuk speeltuintje, gelegen 

in een bijzonder prettige 

en rustige woonomgeving 

die zich kenmerkt 

door brede straten en veel 

openbaar groen. De 

ligging is gunstig ten 

opzichte van de 

winkelstraat, de 

basisscholen,  

openbare voorzieningen, 

uitvalswegen, sport- en 

recreatievoorzieningen en 

het NS-station. 

 



  

In de living vallen de gunstige afmetingen en de optimale lichtinval direct op. De ruime zithoek heeft mooi 

zicht op het speelveld. Een strakke gashaard zorgt samen met de parketvloer in warme kleurstelling voor 

een fijne sfeer.   

 

ZITHOEK 



   

KEUKEN & EETHOEK 
 
Ook voor een royale eethoek is ruimte genoeg in dit leuke huis. De eethoek grenst aan de tuin en ook hier zorgt een 

kamerbrede raampartij voor heerlijk lichtinval en zicht op de tuin. De keuken is gelegen in de gunstige uitbouw. Hierdoor is in 

de oorspronkelijke keuken ruimte voor een extra werk- of spoelhoekje, of in dit geval een praktische kastenwand. Mooi in 

dezelfde stijl als de keukeninrichting, uitgevoerd in wit hoogglans. 

De keuken heeft een u-vormige keukenopstelling voorzien van een gaskookplaat met afzuigschouw, een vaatwasser, een 

heteluchtoven, een koelkast en een deels betegelde achterwand. Ter hoogte van de gootsteen bevindt zich een raampartij, 

hierdoor ben je verzekerd van prettig daglicht op het werkblad. Via de tuindeur staat de keuken in verbinding met de 

overkapping en de tuin. 



 

EERSTE VERDIEPING 
De eerste verdieping biedt ruimte aan drie slaapkamers en een moderne, compleet uitgevoerde badkamer. 

Door de badkamer te vergroten beschikt deze nu over een ligbad, een inloopdouche, een wastafel met 

onderbouwmeubel en een toilet met hangcloset. De slaapkamers zijn voorzien van een laminaatvloer in 

eigentijdse kleurstelling. Ook deze verdieping is geheel voorzien van rolluiken. 

 



  

 

De tweede verdieping is te bereiken via een afgesloten trapopgang. De asymmetrische daklijn en de extra 

brede dakkapel zorgen voor een bijzonder ruimtelijke beleving en lekker veel lichtinval op deze verdieping. 

Hierdoor is er ruimte voor een praktische voorzolder en een mooie 4e slaapkamer. Deze kamer is voorzien 

van bergruimte onder de dakschuintes, airconditioning en, net als de voorzolder, een laminaatvloer in 

moderne kleurstelling. Zowel de dakkapel als de kozijnen aan de voorzijde zijn uitgevoerd in kunststof met 

isolerend glas en rolluiken. Op de voorzolder bevinden zich de aansluitingen voor wasapparatuur  en de cv-

combiketel (Nefit Topline 2010). 

TWEEDE VERDIEPING 



  

BUITEN 
 

De achtertuin biedt alle gelegenheid voor een fijne buitenbeleving! De ruime overkapping grenzend aan het 

huis zorgt voor een tuinkamer-gevoel en een verlenging van de seizoenen. De tuin is prettig diep en voorzien 

van een kunstgrasgazon en houten erfafscheidingen. Achter in de tuin bevindt zich een extra zonneterras en een 

tuinberging. Deze biedt toegang tot de achtergelegen brandgang. 

De voortuin is voorzien van sierbestrating zodat er parkeergelegenheid is voor 2 auto’s. Ook is er voldoende 

parkeergelegenheid in de parkeerhavens aan beide zijden van de straat. 

  

 

 



 

PLATTEGRONDEN  
 



  

Aan de vermelde afmetingen in deze 
brochure kunnen geen rechten worden 
ontleend. 

PLATTEGRONDEN 3D 



 

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   9,2 

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. 


