
Tip van de verkoper:
 

“De fijne indeling, de
lichtinval en het zicht op

groen zorgen voor een heel
fijne sfeer in huis. De ligging

in de bossen zorgt alle
dagen van het jaar voor een

vakantiegevoel!" 

TE KOOP
Vrijstaande villa in Kamersven

Gunstige indeling

Ruim perceel in de bossen

Inhoud:                  638  m³
Woonoppervlak:   168  m²
Perceel:                 1440 m²
Energielabel:                   D

Vraagprijs: € 650.000, - k.k

Droom jij van vrij en royaal wonen in de natuur?  Dan ga jij in deze villa genieten van de ruimte en de
prachtige ligging! Op Landgoed Kamersven bepalen landhuizen aan parkachtige lanen omgeven door bossen het
straatbeeld. De eigenaren van de woningen in het Kamersven beheren het gebied gezamenlijk via de Vereniging
Landgoed Kamersven. Ook deze woning is omgeven door groen en heerlijk rustig gelegen, grenzend aan de
bossen. De woning is gebouwd in 1978 en door de jaren heen netjes onderhouden en deels gemoderniseerd. De
woning is gedeeltelijk voorzien van isolerende beglazing en wordt verwarmd via luchtverwarming. De begane grond
is voorzien van een natuurstenen vloer. Kenmerkend voor de woning zijn de speelse indeling en de optimale
lichtinval. Ook de royale, vrij gelegen en fraai aangelegde tuin  draagt bij aan het ruimtelijke karakter van het huis.

Valkenlaan 33, 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 en resp.
10 autominuten te bereiken.
Ook heeft Maarheeze een NS-
station.

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

Het Landgoed Kamersven is
prachtig gelegen in de bossen
aan de rand van het dorp. Op
korte afstand van zowel de
voorzieningen in het dorp,
het treinstation, de
sportvelden, de A2, en
natuurgebied “De Pan”. 



ENTREE & HAL
De hal heeft een speelse ronding met daarin de spiltrap verwerkt, een luxe betegelde toiletruimte met
hangcloset en fonteintje, de meterkast en de toegang tot de living. 

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



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



WOONKAMER   

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

De living heeft een open indeling met een sfeervolle, verdiepte zithoek met een Flam haard en een
tuingerichte eethoek. Raampartijen en schuifpuien rondom zorgen voor een optimaal, prettig
tuincontact.



EETHOEK

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

De eethoek vormt met de ligging tussen de keuken en de zithoek het hart van de living. De twee
schuifpuien zorgen voor mooi zicht op de tuin en bieden toegang tot het terras.



KEUKEN & BĲKEUKEN 

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

De eethoek en de keuken zijn via een halfhoog muurtje van elkaar gescheiden. De keuken is ruim en
voorzien van hoekopgestelde keukeninrichting met een koelkast, een gaskookplaat  en een dubbele
gootsteen. Ook hier is er prettig zicht op zowel de voor- als achtertuin. Aansluitend bevindt zich de
bijkeuken die toegang biedt tot de tuin en cv-ruimte met daarin de ketel ten behoeve van de
luchtverwarming (Brink, circa 2008) en de boiler (circa 2016). 



VERDIEPINGEN

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

Op de eerste verdieping beschikt de woning over 5 slaapkamers, waarvan één kleinere kamer. De mooie
ouderslaapkamer heeft een speelse ronding en een en-suite verbinding met één van de badkamers. Deze
badkamer beschikt over een ligbad en een wastafelmeubel. De tweede badkamer heeft een douche, toilet
en vaste wastafel. Een vlizotrap biedt toegang tot de bergzolder op de tweede verdieping. 



VERDIEPINGEN

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



BUITEN

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

Buiten ervaar je de bijzondere ligging van deze woning optimaal. Ruimte en rust spelen hier de hoofdrol. 
Het zonneterras en het beschutte, overdekte terras grenzen via een schuifpui direct aan het huis. De tuin is mooi
rondom het huis gelegen. Deze heeft een gazon en volle borders die naadloos overgaan in de bossen die behoren
tot het gezamenlijke bossen van het landgoed. De vrije ligging in de natuur en de privacy zijn hier bijzonder
aangenaam. Naast het huis bevindt zich de garage met een vliering.
De voortuin is verzorgd aangelegd. Voor de garage bevindt zich een royale oprit, geschikt voor meerdere auto’s.  



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

Voel je thuis
!



PLATTEGRONDEN BG 

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



PLATTEGRONDEN VERDIEPINGEN

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



KADASTER

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



LĲST VAN ZAKEN

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

Klanten waarderen
Cranendonck Makelaars met een 

9,4


