
Tip van de verkoper:
"Het is een heerlijk ruim huis

op een uitstekende lokatie, we
hebben hier altijd met veel 

 plezier gewoond.
Onze verborgen schat is onze

privacybiedende tuin die
verbazingwekkend groot is!

TE KOOP
Ligging in de dorpskern

Gunstige uit- en opbouw

Verassend ruim perceel

Inhoud:                    525 m³
Woonoppervlak:     131 m²
Perceel:                    600 m²
Energielabel:                    C                 

Prijs op aanvraag

Deze tweekapper gelegen in de dorpskern van Maarheeze kenmerkt zich door de bijzonder gunstige
uitbreidingen én het verrassend ruime perceel. De woning is gebouwd in 1959 en door de huidige eigenaren in
2013 voorzien van een uitbouw en opbouw. Het resultaat van deze metamorfose is een heerlijk, instapklaar
gezinshuis met een eigentijdse indeling en een moderne afwerking. De begane grond beschikt over een ruime
living, een tuingerichte leefkeuken met een kookeiland, en een praktische bijkeuken. Op de eerste verdieping
heeft het huis 5 slaapkamers, een luxe badkamer en een toilet. De woning is goed onderhouden, geïsoleerd en
voorzien van 11 zonnepanelen via het Groene Zone-project voor € 33,06 per maand. 
Samen met het ongekend ruime perceel van 600 m² met alle privacy, een overkapping, berging en dubbele
achterom een mooie woonkans!

Molenstraat 32, Maarheeze



OVER DE OMGEVING

De Molenstraat is gelegen in
het hart van de dorpskern,
grenzend aan de
winkelstraat en op
loopafstand van de
basisscholen en het
Medisch Centrum. De
woning grenst aan de
voorzijde aan een brede
groenvoorziening die voor
een fijn uitzicht zorgt. In de
straat zijn er voldoende
parkeerhavens. 
Ook het sportpark, 
uitvalswegen en het NS-
station zijn goed bereikbaar.
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ENTREE, HAL & TOILET
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In de hal biedt direct een goede indruk van de sfeer en afwerking van het huis; modern, fris en
instapklaar! Hier bevinden zich de verdiepte trapkast met daarin meterkast, de fraai afgewerkte
trapopgang en de betegelde toiletruimte met een nis en een fonteintje.  



WOONKAMER   
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In de woonkamer vallen de ruimtelijke indeling en optimale lichtinval direct op. De
uitbouw en de strakke afwerking hebben voor een ware metamorfose gezorgd. De ruime
zithoek bevindt zich aan de voorzijde van het huis. Ook is ruimte voor een knus
chillhoekje. De woonkamer is voorzien van een moderne laminaatvloer in een licht eiken
patroon.  
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Voel je thuis!



KEUKEN 
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De woonkamer vormt een mooi geheel met de keuken en eethoek in de uitbouw. Deze is tuingericht en heeft een
kamerbrede pui met daarin  inbouwverlichting en een moderne tegelvloer met vloerverwarming. Een heerlijke ruimte! De
luxe keuken is uitgevoerd in hoogglans met praktische kasten en lades, composieten werkbladen op het wandmeubel en
het kookeiland. De keuken is voorzien van een inductiekookplaat met rvs afzuigschouw, een vaatwasser, een oven, een
combi-oven, een koelkast.  De keuken biedt toegang tot de tweede uitbouw met daarin een praktische bijkeuken. Ook deze
is keurig afgewerkt en is voorzien van een keukenblokje met gootsteen, de aansluitingen voor wasapparatuur en een zij-
entree. Deze deur grenst aan de naast het huis gelegen oprit.





VERDIEPINGEN    
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De eerste verdieping heeft sinds de opbouw een perfecte indeling met 5 slaapkamers, een luxe badkamer en een
separate toiletruimte. Alle kamers zijn voorzien van een keurige afwerking met een laminaatvloer in een  eigentijdse lichte
houtlook en kunststof kozijnen met isolerende beglazing. 
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De badkamer is geheel, modern betegeld en voorzien van een royale inloopdouche met een stortdouche
en ingebouwd nisje, een fraai dubbel wastafelmeubel, inbouwverlichting en vloerverwarming. De separate
toiletruimte is identiek betegeld en voorzien van een hangcloset.  
Een vlizotrap biedt toegang tot de tweede verdieping. Hier bevinden zich de cv-combiketel (Vaillant 2018)
en veel praktische bergruimte. De zolder heeft twee dakraampjes en een betonnen vloer. 

VERDIEPINGEN    



BUITEN
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Niet alleen de afmetingen van het huis maar ook de omvang van het perceel gaan jou aangenaam
verrassen...Maar liefst 600 m²! Ongekend ruim en volop privacy en praktische eigenschappen. Want het perceel
biedt ruimte aan een lekker ruim zonneterras en een achtertuin van ruim 45 meter diep. Hierin bevinden zich
een prieel, 2 tuinbergingen, een achterom breed genoeg voor een aanhanger, een gazon, bomen, borders en
hagen. Naast het huis bevindt zich een tweede achterom en een diepe oprit.
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PLATTEGRONDEN BG 
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PLATTEGRONDEN VERDIEPINGEN
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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
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Klanten waarderen
Cranendonck Makelaars met een 

9,4


