
Tip van de verkoper:
 

“Mijn fijne huis heeft een
prettige indeling volop

lichtinval en een zonnige
tuin met optimale privacy.
Ook de ligging vlakbij het

wandelpad richting station
en bossen is heerlijk!"

TE KOOP
Vrijstaand geschakeld

Heerlijke tuin op zonzijde

Living 55 m²

Inhoud:                  690 m³
Oppervlakte:         153 m²
Perceel:                  585 m²
Energielabel:                  C

Vraagprijs: € 500.000, - k.k

Deze verzorgde, vrijstaand geschakelde woning heeft een gunstige ligging in het groenste deel van Maarheeze.
Kenmerkend voor de woning zijn de ruime indeling en de gunstige lichtinval. Ook de verkaveling van het perceel is
mooi; 585 m² met een prachtige, privacybiedende tuin op de zonzijde. De woning is omstreeks 1976 gebouwd als
onderdeel van een project met 14 'Chateauwoningen'. De indeling van het huis biedt de nieuwe eigenaar op de
begane grond een zonnige, tuingerichte living met een schuifpui, een  open haard, een dichte keuken, een
praktische bijkeuken en een inpandige garage. De eerste verdieping beschikt over drie (desgewenst 4) slaapkamers
waarvan één met een beeldbepalende loggia, en een ruime badkamer. De ouderslaapkamer heeft een grote
dakkapel en een vaste kast. Op de tweede verdieping bevindt zich een royale bergzolder die via een vlizotrap te
bereiken is. De woning is keurig onderhouden en biedt de koper alle gelegenheid deze naar eigen smaak te
moderniseren en te verduurzamen. 

Peppelrode 2, Maarheeze



OVER DE OMGEVING
Maarheeze is een rustig dorp,
gunstig gelegen ten opzichte
van zowel natuurgebieden als
de A2. De steden Eindhoven en
Weert zijn binnen 20 resp.10
autominuten te bereiken. Ook
heeft Maarheeze een NS-station.
De Stationsstraat is de
doorgaande weg van het dorp
en kenmerkt zich door de
gevarieerde bebouwing. De
winkelstraat, scholen en
zorgvoorzieningen bevinden zich
op enkele wandelminuten
afstand. Ook de sportvelden en
natuurgebied "De Pan" bevinden
zich in de directe omgeving. 
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ENTREE & HAL
Entree. De hal beschikt over een betegelde toiletruimte, de meterkast, de trapopgang en biedt toegang
tot de living.    
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WOONKAMER   
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De L-vormige living heeft een mooie indeling met een breedte van ruim 10 meter. De brede, tuingerichte
schuifpui is ingevoerd in kunststof met HR ++ glas. Aan de voorzijde heeft het huis een sfeervolle zithoek met
een open haard. De tuinzijde biedt ruimte aan een eethoek en een extra zitje, werk- of speelhoek. De hal en de
woonkamer zijn voorzien van een natuurstenen vloertegel in lichte teint.
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Voel je th
uis!
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KEUKEN, BĲKEUKEN & GARAGE
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De woonkamer biedt toegang tot zowel de dichte eetkeuken als de bijkeuken. De keuken heeft een
praktische indeling met een hoekopgestelde keukeninrichting en een groot raam. De keuken is voorzien van
een gaskookplaat, een oven en een koelkast.  
De praktische bijkeuken beschikt over een tuindeur, de toegang tot de inpandige garage en de
aansluitingen ten behoeve van wasapparatuur. De inpandige garage heeft een elektrisch bedienbare
segmentdeur. 



VERDIEPINGEN
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De eerste verdieping heeft een indeling met een overloop, 3 slaapkamers en een badkamer. De ouderslaapkamer
beschikt over een brede dakkapel, een vaste kast en een directe verbinding met de badkamer. Desgewenst kan
deze kamer in 2 slaapkamers worden opgesplitst. 



VERDIEPINGEN
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Ook de tweede slaapkamer is ruim bemeten en beschikt over een vaste wastafel. Slaapkamer 3 grenst aan
de loggia, het inpandige balkon. De overloop en slaapkamers zijn voorzien van vloerbedekking en
nagenoeg geheel van dubbel glas.



VERDIEPINGEN
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De royale badkamer heeft een indeling met een ligbad, twee wastafels en een toilet. Ook heeft de badkamer een
verbinding met de ouderslaapkamer.  
Een vlizotrap op de overloop biedt toegang tot de bergzolder. Hier bevindt zich de cv-combiketel (Intergas 2010).
Algemeen
De woning heeft een shingles dakbedekking. De woning is in 1978 voorzien van spouwmuurisolatie. Het huis is
nagenoeg geheel voorzien van isolerende beglazing. Het platte dak van de garage en de bijkeuken is circa 5 jaar
geleden vernieuwd. Het schilderwerk aan de buitenzijde is in 2019 uitgevoerd. De woning is voorzien van een
alarmsysteem.



BUITEN
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De achtertuin, gelegen op het zuiden, is ruim, zonnig en keurig verzorgd. Met volop privacy, een gazon,
volle borders en groene erfafscheidingen. Met een terras grenzend aan de woning en een extra zitje
achter in de tuin is er altijd een fijn plekje om de zon op te zoeken. Naast de woning bevindt zich een
praktische achterom.
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PLATTEGRONDEN BG 
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PLATTEGRONDEN 1e VERDIEPING
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PLATTEGRONDEN 2e VERDIEPING
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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


