
Tip van de verkoper:
"De bungalow heeft een ideale

indeling met o.a. 3 slaapkamers,
een terrasoverkapping, een royale
garage en veel ruimte op de oprit.
De tuin is ruim, onderhoudsarm
en biedt volop privacy. Ook de

ligging is gunstig, vlakbij
voorzieningen en direct grenzend

aan natuurgebied De Hoort." 

TE KOOP
Keurig onderhouden bungalow

Fijne tuin met terrasoverkapping 

Ruime garage en bijkeuken

Inhoud:                      608 m³
Woonoppervlak:       113 m²
Perceel:                     603 m²
Energielabel:             D                   

Vraagprijs: € 425.000,- k.k.

Peeldĳk 21, Budel-Dorplein
Deze vrijstaande bungalow komt tegemoet aan al uw wensen! Hier kunt u gelijkvloers wonen zonder in te
leveren op ruimte en comfort, zowel binnen als buiten. De ligging is prettig, nabij de voorzieningen in o.a. Budel-
Schoot en op loopafstand van natuurgebied De Hoort. De bungalow is gebouwd in 1975 en gelegen op een
perceel van 603 m². De woning is door de jaren heen goed onderhouden en grotendeels gemoderniseerd. Zo zijn
in 2002 de kozijnen vernieuwd en zijn er nieuwe buitengevels met spouwmuurisolatie geplaatst. Ook het dak en
de boeiboorden zijn in 2010 vervangen. Recent zijn er een terrasoverkapping, zonnepanelen, een nieuwe
garagedeur en een nieuwe cv-ketel (2021) geplaatst. De indeling is gunstig met een zonnige living, een dichte
keuken grenzend aan de tuin, 3 prima slaapkamers, een betegelde badkamer en naast de woning een diepe
garage met een praktische bijkeuken. Ook de buitenruimtes zijn prettig ruim en verzorgd. De achtertuin beschikt
over een royale terrasoverkapping, een kunstgras gazon, een border rondom, een houten tuinberging en aan
beide zijden een achterom. De voortuin is keurig verzorgd en heeft een oprit geschikt voor meerdere auto's.  



OVER DE OMGEVING

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

Budel-Dorplein is één van de
kernen van de gemeente
Cranendonck. Deze
karaktervolle kern is
omgeven door
natuurschoon zoals
natuurgebied ‘De Hoort’ en
zeer centraal gelegen ten
opzichte van zowel Budel,
Weert als het Belgische
Hamont-Achel. Maar ook
Eindhoven is binnen 30
autominuten te bereiken.
Voorzieningen zoals een
basisschool, winkels en
zorgvoorzieningen zijn in het
dorp en in het naastgelegen
Budel-Schoot aanwezig.



ENTREE, HAL & TOILET 
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Een overdekte entree biedt toegang tot de woning. De hal is ruim, biedt toegang tot alle vertrekken en is
voorzien van een plavuizenvloer. In de hal bevinden zich de betegelde toiletruimte met hangcloset en fonteintje,
en de meterkast. 



WOONKAMER   
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De woonkamer beschikt over een ruime zithoek en een tuingerichte eethoek. Een schuifpui biedt directe toegang
tot de terrasoverkapping. Ook is de keuken vanuit de eethoek te bereiken. De woonkamer is voorzien van een
nette laminaatvloer en een elektrisch bedienbaar rolluik. 
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KEUKEN 
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De dichte eetkeuken grenst aan de tuin. De tuindeur biedt toegang tot de terrasoverkapping. Ook heeft de
keuken een directe verbinding met de hal. De indeling is praktisch met een hoekopstelling en een wandmeubel
met daarin de combi-oven en de koelkast. De hoekopstelling beschikt over een keramische kookplaat met
vlakschermafzuigkap, een vaatwasser en een Quooker kokend water kraan.  



SLAAPVLEUGEL    
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In de hal van de slaapvleugel zorgt een lichtkoepel voor een prettige lichtinval. De masterbedroom is bijzonder ruim
en heeft een directe verbinding met de badkamer. Deze is geheel betegeld en beschikt over een ligbad met
douchewand, een toilet en een royaal wastafelmeubel met kasten, verlichting en een spiegelwand. 
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SLAAPVLEUGEL    
De twee overige slaapkamers zijn goed bemeten en net als de ouderslaapkamer voorzien van een
laminaatvloer en rolluiken. Eén van de slaapkamers heeft een inbouwkastenwand, de andere
slaapkamer heeft een vaste wastafel.



BUITEN
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Onder de terrasoverkapping is het heerlijk beschut vertoeven! Bijkomend voordeel is de 'droge' verbinding
met de garage. Deze is voorzien van een elektrische sectionaaldeur, een praktische wasruimte en een cv-
ruimte met daarin de cv-combiketel (Remeha Avanta 2021). De achtertuin is prettig ruim en heeft een
kunstgras gazon, borders en een houten tuinberging. Leilinden zorgen voor privacy. De tuin heeft aan beide
zijden een achterom.  . Ook de voortuin is keurig verzorgd en beschikt over een kunstgras gazon. De oprit
biedt ruimte aan meerdere auto’s. 
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Voel je thuis!



PLATTEGRONDEN  
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KADASTER

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



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


