
WONING
TE KOOP

Aart van der Leeuw-   

Vraagprijs 


€ 325.000 k.k.

De Brabant Makelaar                       
Kanaaldijk N.W. 21a

5707 LA Helmond

straat 7, Rotterdam

0492 79 29 95

info@debrabantmakelaar.nl

debrabantmakelaar.nl



KENMERKEN
Woonoppervlakte

114 m²
Inhoud

392 m³

Perceeloppervlakte

114 m²
Energielabel

A



OMSCHRIJVING
In een rustige en zéér kindvriendelijke omgeving is 
deze ruime 5 kamer eengezinswoning gelegen. De 
wijk 'Zevenkamp' is erg fijn gelegen. Het openbaar 
vervoer, scholen, winkels, grote uitvalswegen en 
diversen recreatiegebieden zoals de Zevenhuizerplas 
en de Rotte liggen in de nabije omgeving. Tevens is 
er naast de woning een leuk parkje gelegen en is het 
parkeren van de auto mogelijk recht voor de woning.




Indeling: 




- Begane grond: 

In de hal treft u de meterkast, het toilet en de 
toegangsdeur naar de woonkamer. Tevens is hier de 
vaste trap naar de eerste verdieping gesitueerd. 

De woonkamer geeft een openlijk gevoel en is door 
de grote raampartijen fraai en natuurlijk belicht. Ook 
staat de woonkamer in open verbinding met de 
keuken, welke is voorzien van een kookplaat, 
afzuigkap, combi-oven, en alle overige moderne 
voorzieningen. 

Via klapdeuren in de woonkamer is de tuin 
bereikbaar. Hier is voldoende ruimte voor een 
gezellig terras. 




- Eerste verdieping: 

De overloop biedt toegang tot 2 slaapkamers en de 
badkamer; 

Slaapkamer 1 is de hoofdslaapkamer. Deze is ruim en 
breed van opzet. Voldoende ruimte om naar wens in 
te richten. 

Slaapkamer 2 is een fijne plek om te hobbyen of te 
werken. Tevens groot genoeg om er een fijne 
slaapkamer van te maken.

De betegelde badkamer is voorzien van een 2e toilet, 
wasbak, witgoed aan- en afvoer en een douchebad.




- Tweede verdieping: 

Via een vaste trap is de tweede verdieping te 
bereiken. Op deze riante zolder is de 3e en de 4e 
slaapkamer te bereiken.







- Tuin: 

De achtertuin is diep van opzet en biedt voldoende 
ruimte voor veel groen. Ook is het mogelijk om een 
sfeervolle zithoek of gezellig terras te realiseren. Via 
de klapdeuren is de woonkamer toegankelijk welke je 
in de zomer compleet open kunt zetten om alles 
goed door te laten waaien of een openlijk gevoel te 
creëren. Via de poort in de tuin is de woning tevens 
te verlaten of te betreden. Handig voor een fiets en/
of scooter.







































































Interesse? Wij nemen graag de tijd voor je! Plan een 
afspraak in en we laten je de woning graag zien. Voor 
uw gemak zijn wij ook in de avond of in het weekend 
bereikbaar. 




De makelaar Amory Egelmeers nodigt u graag uit 
voor een bezichtiging.

































PLATTEGROND



PLATTEGROND BOVEN



PLATTEGROND ZOLDER



KADASTRALE KAART



LOCATIE

Woon jij straks in deze omgeving?



LIJST VAN ZAKEN



LIJST VAN ZAKEN



LIJST VAN ZAKEN



LIJST VAN ZAKEN



LIJST VAN ZAKEN



INTERESSE?

NEEM CONTACT OP

MET ONS KANTOOR

Link voor de bieding 

krijgt u via de mail 

Kanaaldijk N.W. 21a, 5707 LA in Helmond

0492 79 29 95

info@debrabantmakelaar.nl


