
  

Oostrikkerstraat 14 
Leende 

TE KOOP 

Karaktervol & vrijstaand 

Heerlijk ruim perceel 

Inpandige garage 53 m² 

 

Perceel:   1340 m² 
Woonoppervlak:    191 m² 
Inhoud:   1020 m³ 

Energielabel:                      E 

  
Vraagprijs: € 595.000,- k.k.  
 
 
 

 
Tip van de verkoper: 
 
“We hebben ons fijne huis 

door de jaren heen met liefde 

bewoond, uitgebreid en 

gemoderniseerd. Zowel 

binnen als buiten is er alle 

ruimte voor een gezin, hobby, 

rust en privacy!” 

Zoek jij een huis met karakter en lekker veel ruimte voor jouw gezin, hobby en/of bedrijf aan huis? Dan gaat deze 

vrijstaande woning in de kern van Leende jou aangenaam verrassen! Want achter de gevel van deze charmante 

dorpswoning gaat een verrassende en prettig ruime indeling schuil. Met behoud van de sfeervolle jaren ’30 stijl is het 

huis zowel gemoderniseerd als voorzien van gunstige uitbreidingen in 1992 en 2003. Zoals de uitbouw van de living 

waardoor deze nu ruimte biedt aan een royale zithoek en een mooie tuingerichte eethoek. Aan de achterzijde is de 

woning uitgebreid met een diepe, inpandige garage met een verdieping. Deze verdieping is slim verdeeld over een extra 

slaapkamer op de verdieping en een praktische vliering boven de garage. Ook het ruime perceel van 1340 m² biedt alle 

ruimte voor een optimale buitenbeleving. De woning is goed onderhouden, gemoderniseerd, grotendeels geïsoleerd en 

voorzien van 13 zonnepanelen.   

 



   

ENTREE & HAL 
Volgens goed dorps gebruik wordt de voordeur zelden gebruikt. Maar deze is er wel degelijk, op de 

oorspronkelijke plaats in het midden van de woning. De hal beschikt over de trapopgang naar de 

eerste verdieping en biedt toegang tot de fijne extra werk-/speelkamer en de keuken.  
 

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. Winkels, scholen, 

zorg, openbaar vervoer en 

horeca bevinden zich in de 

directe omgeving. Leende is 

gunstig gelegen t.o.v zowel 

de A2 en natuurgebied 

“Leenderbos”. 

 



  

De gezellige eetkeuken is uitgerust met een hoekopgestelde keukeninrichting voorzien van een 

inductiekookplaat, heteluchtoven, combi-magnetron, vaatwasser en koelkast. Een gunstig raam ter 

hoogte van het werkblad zorgt voor fijne lichtinval en zicht op de zijtuin. De keuken biedt toegang tot de 

praktische kelder. 

 

KEUKEN 
 



 

En dan de woonkamer… Een bijzonder fijn deel van het huis met volop ruimte, licht en sfeer. Want sinds de 

slimme uitbouw is er ruimte voor zowel een royale zithoek als een lekker ruime eethoek. Met openslaande 

tuindeuren en raampartijen rondom die zorgen voor prettig lichtinval en zicht op de tuin. De l-vormige indeling 

maakt het mogelijk een extra werk- of speelhoekje te creëren. Ook de haard in de kalkzandstenen schouw, de 

inbouwverlichting en de eikenhouten vloerdelen dragen bij aan de prettige sfeer.  
 
 

WOONKAMER 



  



  

Het portaal achter de keuken biedt toegang tot de bijkeuken, de betegelde toiletruimte en de garage. Ook 

heeft het portaal een tuindeur. De geïsoleerde garage is een bijzonder praktische uitbreiding; inpandig 

bereikbaar, bijzonder ruim (53 m²) en voorzien van openslaande garagedeuren, raampartijen, een tuindeur en 

een multi-inzetbare vliering. De cv-combiketel (Nefit Ecomline 2003) staat in de garage opgesteld.  

Een ideale ruimte voor jouw hobby, bedrijf of praktijk aan huis!  
 

BIJKEUKEN, TOILET & GARAGE 



  

 VERDIEPING 
Ook de eerste verdieping is door de jaren heen voorzien van moderniseringen en aanpassingen. Zo zijn enkele 

kozijnen voorzien van kunststof kozijnen en zijn alle ramen voorzien van isolerende beglazing. De betegelde 

badkamer heeft een ligbad, een douchecabine, een wastafelmeubel en een toilet. Drie slaapkamers, een 

kastenkamer en een geweldig mooie masterbedroom met walk-in-closet zorgen voor een ideale, eigentijdse 

indeling passend bij de wensen van een gezin. De masterbedroom is een mooie samenvoeging van een 

oorspronkelijke slaapkamer en de uitbouw boven de garage. Het resultaat is een sfeervolle en ruime slaapkamer met 

een dakkapel én een walk-in-closet. Alle slaapkamers zijn voorzien van een laminaatvloer. 

 



 



  

Het huis is gunstig gesitueerd op een mooi ruim perceel van 1340 m². Het perceel is optimaal ingericht. Links naast de 

woning bevindt zich een diepe en brede oprit voor de garage, met volop ruimte voor meerdere auto’s en een toegang 

tot de tuin. Volle hagen waarborgen de privacy. Ook aan de rechterzijde bevindt zich een oprit en een achterom. De 

achtertuin is heerlijk ruim en voorzien van een gazon, een houten tuinberging, een moestuin, een terras grenzend aan de 

woonkamer, volwassen aanplant en een beregeningsinstallatie.  

Algemeen: 

De woning is gebouwd omstreeks 1922, in 1992 uitgebreid met de garage en in 2003 voorzien van de uitbouw van de 

woonkamer. In 2018 zijn de dakpannen van de hoofdbouw vernieuwd en zijn er 13 zonnepanelen geplaatst. Het 

buitenschilderwerk is uitgevoerd in 2019. 

 

 BUITEN 
 



 

PLATTEGRONDEN 



 

PLATTEGRONDEN  



 

KADASTER 

Deze kaart is niet op schaal. 



 

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. 


