
   

 Ligging in groene straat 

 Gunstige uitbreidingen 

 Zeer verzorgd, instapklaar! 

 
Perceel:  293 m² 

Inhoud:  518 m³ 

Woonoppervlak:      149 m² 

Energielabel:  B   

  

Vraagprijs: € 425.000,- k.k.  

 

 
 

Tip van de verkoper: 
 
“De vrije, rustige ligging van 

mijn huis is echt heel fijn. Ik 

geniet nog iedere dag van de 

uitbouw en aanpassingen die 

ik in het huis heb gedaan. De 

ruimte, de lichtinval en de 

slimme indeling zijn heerlijk!” 

Puttendijk 5 
      MAARHEEZE 

 
Ben jij op zoek naar rust en ruimte voor jouw gezin? Dan wil je deze instapklare tweekapper niet missen! De woning is gebouwd 

in 1974 en rustig gelegen aan de rand van de bebouwde kom. Direct grenzend aan het Driebos, het wandelpad richting het 

treinstation en op loopafstand van de winkels en scholen. Het huis kenmerkt zich door de ruimtelijke lay-out, de slimme 

aanpassingen en de eigentijdse afwerking. De living is uitgebreid met een zonnige serre met vloerverwarming en dubbele 

openslaande tuindeuren. De luxe, open keuken met een spoeleiland heeft een centrale ligging in de woonkamer. Op de eerste 

verdieping is de trapopgang vernieuwd, de badkamer verplaatst en de hoofdslaapkamer voorzien van een royale dakkapel. Met fraaie 

details zoals een glazen portaal, eiken houten vloerdelen en een vaste kastenwand. Ook is er een vaste trap naar de zolder en een 

dakkapel over de volle breedte van deze verdieping geplaatst. De gevels zijn geïsoleerd, alle kozijnen zijn vernieuwd en ook de 

tuinaanleg is compleet vernieuwd. Het huis heeft een garage en een diepe oprit. Een instapklaar en heel comfortabel familie huis! 

 

 

 

Tip van de verkoper: 
 
“De ligging van mijn huis is 

heerlijk; in een rustige 

straat volop groen en toch 

dichtbij alle voorzieningen. 

Van de uitbouw en de 

moderne sfeer die ik het 

huis gaf, heb ik altijd veel 

woonplezier gehad!”.  

 

TE KOOP 



     

Bij de entree zijn de doordachte details in dit huis zoals de strakke, glazen luifel direct zichtbaar. Een 

hardhouten voordeur met een glazen roedeverdeling biedt toegang tot het huis. De hal is ruim, 

voorzien van prettig lichtinval en keurig verzorgd met strak stucwerk, inbouwverlichting en eikenhouten 

vloerdelen. De toiletruimte is luxe betegeld en voorzien van een hangcloset en een fonteintje. Ook 

bevindt zich hier de meterkast met een vernieuwde elektrische installatie. 

 

Maarheeze is een rustig 

dorp, gunstig gelegen ten 

opzichte van zowel 

natuurgebieden als de A2. De 

steden Eindhoven en Weert 

zijn binnen 20 en resp. 10 

autominuten te bereiken. 

Ook heeft Maarheeze een 

NS-station. De omgeving van 

de Puttendijk kenmerkt zich 

door de ruim opgezette 

straten en het vele openbare 

groen. De woning grenst aan 

de bosrand nabij het 

wandelpad richting het 

treinstation, de bossen en de 

visvijver. Winkels, scholen en 

alle gewenste voorzieningen 

op het gebied van sport, 

recreatie, openbaar vervoer 

en zorg bevinden zich in de 

directe omgeving.   

ENTREE  



  

In de living spelen licht en ruimte de hoofdrol. Zowel in de royale zithoek, in de eigentijdse keuken als in de 

tuingerichte serre. De zithoek aan de voorzijde heeft raampartijen aan twee zijden en beschikt over een houthaard. 

Halverwege de woonkamer bevindt zich de vernieuwde, matgelakte eikenhouten trapopgang. De begane grond is, 

met uitzondering van de uitbouw en een stukje bij de haard en in de keuken, geheel voorzien van mooie eikenhouten 

vloerdelen in een ultramatte kleurstelling. Ook is de begane grond voorzien van nieuwe kozijnen en strakke 

stucwerkwanden en -plafonds. 

 

LIVING 



   

 

KEUKEN 

 

De open keuken vormt met de ligging halverwege de living het hart van de woning. En heeft zo een prettige 

verbinding met zowel de zit- en eethoek als met de serre. De keuken heeft een eigentijdse hoogglans 

opstelling met een kastenwand, een wanddeel met daarin de kookplaat, en een vrijstaand spoeleiland met 

een eetbar. In de kastenwand bevinden zich de koel-vriescombinatie, een apothekerskast, de heteluchtoven 

en de magnetron. Het wanddeel beschikt over een inductiekookplaat, een rvs afzuigschouw en 9 praktische 

lades. Het eiland is uitgerust met een spoelbak, de vaatwasser en een eetbar. Granieten werkbladen zorgen 

voor een luxe uitstraling. 



 

En dan de serre… wat een mooie toevoeging aan de leefruimtes! Heel slim is er voor een houten 

constructie gekozen zodat er een warme, in plaats van een kille, sfeer is ontstaan. Perfect geschikt als 

extra zit- of eethoek. De serre heeft dubbele openslaande tuindeuren, een natuurstenen vloer met 

vloerverwarming en een zij-entree. 

SERRE 



 

Ook op de verdiepingen zijn slimme moderniseringen toegepast. Deze zijn direct zichtbaar op de 

overloop. De afwerking met een glazen wand en deur, de eikenhouten vloerdelen, inbouwverlichting 

en de maatwerkkastenwand vormt een mooi geheel met de ouderslaapkamer. Deze kamer is met 

een forse dakkapel extra ruim geworden  

EERSTE VERDIEPING 



 

De twee overige slaapkamers bevinden zich aan de achterzijde van de woning. De badkamer is verplaatst naar de 

oorspronkelijke 4e slaapkamer. Deze is nu extra ruim en voorzien van tegelwerk in moderne (wit/antracietgrijze) 

kleurstelling, een inloopdouche met glazen bouwstenen wanden, een ligbad, een hangcloset, een vaste wastafel en 

inbouwverlichting. Ook op de eerste verdieping zijn alle kozijnen vernieuwd en voorzien van isolerende beglazing.  

 

EERSTE VERDIEPING 
 



  

De vaste trap naar de tweede verdieping is ook uitgevoerd in matgelakt eikenhout en vormt een mooi 

geheel met de rest van de woning. De dakkapel over de volle breedte maakt van deze verdieping een 

multi-inzetbare ruimte. Bijvoorbeeld een mooie slaap-, werk- of logeerkamer. De cv-combiketel uit 2018 

bevindt zich achter een houten wandkast. 

 

TWEEDE VERDIEPING 
 



  

BUITEN 
De achtertuin is een oase van rust en groen. Met een royaal terras grenzend aan de serre, volle hagen 

en borders rondom en een vijver. Verscholen achter de garage bevindt zich een heel gezellig, 

schaduwrijk zitje met dakplatanen en een houtopslag. De garage heeft een zijentree en een kanteldeur.  

Aan de voorzijde beschikt het huis over een diepe oprit en een verzorgde voortuin. Het voetpad en de 

brede groenvoorziening zorgen voor een prettige afstand tot de straat. 

 



 

PLATTEGRONDEN  

Aan de vermelde afmetingen kunnen 
geen rechten worden ontleend. 



 

Aan de vermelde afmetingen kunnen 
geen rechten worden ontleend. 

PLATTEGRONDEN 3D 



 

Deze kaart is niet op schaal. 

KADASTER 



  

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. 


