
Tip van de verkoper:
 

“Zowel de ligging als de
royale afmetingen van deze

woning zijn bijzonder
gunstig. Samen met de tuin

op de zonzijde heeft het
huis alle ingrediënten in

huis voor heel veel
woonplezier!" 

TE KOOP
Rustig gelegen tussenwoning

Fijne tuin

4 slaapkamers

Inhoud:                 395 m³
Woonoppervlak:  140 m²
Perceel                  182 m²
Energielabel:

Vraagprijs: € 259.000, - k.k

Starters opgelet! Ben jij de koper van deze bijzonder ruime gezinswoning?
De voormalige huurwoningen aan de Libellestraat kenmerken zich door de rustige ligging, de ruimtelijke indeling
van maar liefst 140 m²,en de mooie percelen. Deze tussewoning is gebouwd in 1973 en gelegen op een zuidoost
gesitueerd perceel van 182 m². Het huis beschikt over royale living van 40 m², een dichte keuken in de uitbouw,
drie ruime slaapkamers op de eerste verdieping en een zolderverdieping met dakkapel. Samen met de royale
achtertuin met daarin een berging en een achterom een heel compleet geheel! De ligging is gunstig in een
autoluwe straat, op loopafstand van het treinstation en de voorzieningen in de dorpskern.

Libellestraat 3, Maarheeze



OVER DE OMGEVING
De Libellestraat is mooi
gelegen in een rustige,
autoluwe straat aan de rand
van het dorp.
De wijk kenmerkt zich door de
ruim opgezette straten en
gevarieerde bebouwing. De
winkels, supermarkten, de
basisscholen en het
kinderdagverblijf,
uitvalswegen, het fietspad
naar het treinstation en alle
gewenste voorzieningen ten
behoeve van sport, openbaar
vervoer, zorg, ontspanning en
recreatie bevinden zich in de
nabije omgeving.

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



BEGANE GROND   
Entree. Portaal voorzien van de meterkast en een vaste kast. De hal beschikt over een betegelde toiletruimte met
een fonteintje en de trapopgang met daaronder een praktische trapkast. De ruime L-vormige woonkamer meet 40
m² en is voorzien van een lamelparketvloer. Grote raampartijen zorgen voor een prettig lichtinval en tuincontact. 
De woonkamer biedt voldoende ruimte voor de opstelling van zowel een royale zithoek, een eethoek en extra
speel- of werkhoekje.
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Bezichtigen? Bel 0495 - 58 88 88  of kijk op www.cranendonckmakelaars.nl

Voel je thuis
!



KEUKEN 
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De keuken is gelegen in de uitbouw. Deze heeft een groot raam bij het werkblad en een tuindeur. 
De keukeninrichting is eenvoudig. De afmetingen zijn echter uitstekend geschikt voor de opstelling van een
royale keukeninrichting.



EERSTE VERDIEPING
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De eerste verdieping heeft een ruimtelijke indeling met drie royale slaapkamers van 16, 13 en 10 m². De
halfhoog betegelde betegelde badkamer  beschikt over een ligbad, een toilet, een wastafel, een radiator en een
wasmachine aansluiting. 



TWEEDE VERDIEPING
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De tweede verdieping is via een vaste trap te bereiken. Deze volwaardige verdieping beschikt
over een voorzolder met een dakraam en de opstelling van de cv-combiketel (Intergas 2010) en
een vierde slaapkamer voorzien van een dakkapel.
De woning is nagenoeg gehele voorzien van isolerende beglazing



TUIN
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De achtertuin biedt alle gelegenheid voor een fijne buitenbeleving. De tuin is circa 12 meter diep en
is keurig aangelegd met bestrating, volwassen borders en een stenen berging. 
Een tuinpoort biedt toegang tot de achtergelegen brandgang. Aan de voorzijde heeft de woning een
voortuin. Parkeergelegenheid is in de parkeerhavens in de straat en in de naastgelegen
Gentiaanstraat.



PLATTEGRONDEN 
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PLATTEGRONDEN 3D
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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
Bezichtigen? Bel 0495 - 58 88 88  of kijk op www.cranendonckmakelaars.nl

Klanten waarderen
Cranendonck Makelaars met een 

9,4


