
Tip van de verkoper:
 

“Ons appartement is gelegen
in een goed verzorgd

complex met een lift. Het
appartement beschikt over

een royale indeling verdeeld
over 2 verdiepingen. Een

groot pluspunt is ons
dakterras van 50 m², hier is

het heel fijn vertoeven!
 

TE KOOP
Ligging in het hart van Leende

Twee royale slaapkamers

Heerlijk dakterras 50 m²

Woonoppervlak:                   138 m²
Bouwjaar:                                1998
Energielabel:                                 A 
Servicekosten:          €185,48 p/m

Een unieke woonkans; een ruim en comfortabel appartement in het hart van Leende!
Het appartement is gelegen in het verzorgde appartementencomplex 'Le Tanneur', onderdeel van het winkelcentrum
aan de Margrietlaan/Dorpstraat. Het betreft een uitstekend onderhouden appartementencomplex gebouwd in 1998.
Het complex heeft een lift, individuele bergingen op de begane grond en een parkeervergunning op het
parkeerterrein voor alle eigenaren. Het appartement is uitgevoerd als maisonnette en beschikt over twee woonlagen.
Met een gezellige keuken, een royale eethoek, een ruime living volop lichtinval grenzend aan het dakterras,  en twee
slaapkamers en een badkamer op de verdieping. Ook heeft één van de slaapkamers een zonnige loggia. Het
appartement heeft een energielabel A en een gebruiksoppervlak van maar liefst 138 m².  De maandelijkse
servicekosten bedragen € 185,48,-.

Margrietlaan 1D Leende

             
Vraagprijs: € 350.000,- k.k.



OVER DE OMGEVING
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Leende is een Brabants dorp
met een gezellige dorpskern en
een rijk verenigingsleven.
Samen met Heeze en Sterksel
vormt Leende de gemeente
Heeze-Leende. Leende heeft
samen met buurtgenootschap
Leenderstrijp ruim 4200
inwoners. Het appartement is
gelegen boven het
winkelcentrum. Ook de
gezellige horeca, dorpshuis  De
Schammert",  medische zorg en
openbaar vervoer
voorzieningen bevinden zich op
loopafstand. Leende is gunstig
gelegen t.o.v. zowel de A2 als
natuurgebied ‘Leenderbos’. 

 



ENTREE
Bij de overdekte hoofdingang van het appartementencomplex zich de brievenbussen, het bellentableau met
videofooninstallatie, de entree met lift en trapopgang, en de toegang tot de individuele bergingen. De hal met
daarin de bergingen heeft een extra ingang die aansluit op het parkeerterrein bij de winkels. Alle
appartementen zijn gelegen op de eerste verdieping. 
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ENTREE APPARTEMENT 
De entree van dit hoekappartement is via de gezamenlijke binnentuin waaraan alle appartementen grenzen. 
Een royale, fijne ontmoetingsplek voor de bewoners.  De hoekligging biedt naast de extra raampartijen in de
zijgevel ook het voordeel van het geweldig mooie dakterras.
De hal biedt toegang tot de eethoek met daarin de sfeervolle, open keuken. De hal is, net als de rest van de eerste
woonlaag, voorzien van een laminaatvloer in een warme houttint.
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KEUKEN & EETHOEK 
De u-vormige keuken beschikt over veel praktische werk- en opbergruimte, een gaskookplaat met een
schouw, een oven, een koelkast en een vaatwasser. Een half hoog muurtje zorgt voor een open verbinding
met de ruime eethoek. Deze biedt zicht op de binnentuin. Tussen de keuken en de living bevindt zich de
trapopgang en een portaal met daarin een ruime provisiekast en de betegelde toiletruimte.     
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Voel je thuis



LIVING                   
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De living biedt volop ruimte, privacy en lichtinval. De schouw met gashaard zorgt voor een fijne sfeer. De
woonkamer heeft drie dubbele tuindeuren. Twee bij de franse balkons aan de voorzijde en één die
toegang biedt tot het dakterras.



DAKTERRAS                   
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Het dakterras is zonder twijfel het speerpunt van het appartement. Want met een afmeting van ruim 50
m²  gaat het u een optimale buitenbeleving bieden. Het dakterras is geheel voorzien van bestrating en een
erfafscheiding rondom.



TWEEDE WOONLAAG                   
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De tweede woonlaag beschikt over een twee goed bemeten slaapkamers, een betegelde badkamer en een
inpandige berging. Hierin bevindt zich de cv-combiketel (Vaillant 2015), de unit mechanische ventilatie en de
wasmachine-aansluiting. De overloop heeft, net als één van de slaapkamers, een praktisch dakvenster. De
slaapkamer aan de voorzijde van het appartement beschikt over een dakraam, een dakkapel en een
inbouwkastenwand. De brede dakkapel, raampartijen aan twee zijden en de schuifpui maken van de tweede
slaapkamer een heerlijke slaap- of hobbykamer volop ruimte en licht. De loggia zorgt ook op deze verdieping voor
een buitenruimte.  De betegelde badkamer heeft een inloopdouche, een toilet en een modern wastafelmeubel
met spiegelkast, opberglades- en kast.
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PLATTEGRONDEN 
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PLATTEGRONDEN 3D
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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


