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KENMERKEN
Woonoppervlakte

163 m²
Inhoud

664 m³

Perceeloppervlakte

352 m²
Energielabel

C



OMSCHRIJVING
Op steenworp afstand van centrum Hoensbroek 
treft u deze gerenoveerde 'Drive-In' woning aan.

Deze zeer fraaie (starters)woning is recent 
gerenoveerd en beschikt over 2 garages, zeer fraaie 
en diepe tuin, woonkamer met balkon, ruime 
aanbouw en meerdere zonnepanelen en 
aircosystemen. 

Tevens liggen hartje centrum Hoensbroek, diverse 
grote uitvalswegen en wandelgebied 
Brunssummerheide allemaal in de directe nabijheid. 




Indeling: 

- Entree:  

Binnenkomst in de hal treft u toegang tot de 2 
garages, de volledig betegelde toiletruimte, de 
meterkast en de vele bergingen. In de ruime berging 
achter de inpandige garage is een douchecabine en 
wastafel gesitueerd. Door de ruime garages en 
bergingen is er veel plek om prettig te werken en te 
hobbyen. Ook het veilig en overdekt stallen van 
meerdere voertuigen is geen probleem. 




- Eerste verdieping: 

Via de vaste trapopgang in de hal loopt u via de 
overloop de woonkamer in. De royale woonkamer 
staat in directe verbinding met de moderne 
openkeuken, welke is voorzien van een keramische 
kookplaat, afzuigkap, inbouwvaatwasser, 
combimagnetron, dik werkblad, inbouwkoelkast en 
alle overige moderne voorzieningen. 

Achter de keuken is de aanbouw, met grote 
kunststofraampartijen, lichtkoepels, een gashaard en 
een airco. Door de grote raampartijen en lichtkoepels 
is er veel natuurlijk licht, wat erg fraai is. De aanbouw 
dient momenteel als eetkamer en biedt toegang tot 
de achtertuin.  

De woonkamer biedt verder toegang tot het balkon 
en is tevens voorzien van een eigen airco. Daarnaast 
is de gehele eerste verdieping voorzien van nieuw 
laminaatvloer.




- Tweede verdieping: 

De overloop biedt toegang tot 3 slaapkamers en de 

badkamer. De hoofdslaapkamer is gelegen aan de 
voorzijde van de woning en de tweede slaapkamer 
aan de achterzijde. De derde slaapkamer wordt 
momenteel gebruikt als werkkamer.

De volledig betegelde badkamer is nieuw en beschikt 
over een inloopdouche met regendouchekop, 
tweede toilet, wastafelmeubel en design radiator. 

Verder is de tweede verdieping voorzien van een 
apart aircosysteem welke de gehele verdieping 
voorziet van koeling of warmte. 




- Tuin: 

De achtertuin is groot, en diep van opzet. De tuin is 
erg mooi aangelegd, beschikt over veel groen, een 
waterpartij en een houten tuinhuisje. Het voorste 
deel is betegeld en tegen de 2e garage is een 
overkapping geplaatst, waardoor hier een gezellig 
terras te maken valt. 's Avonds valt de achtertuin 
tevens sfeervol te belichten door de vele lampen die 
hier gesitueerd zijn. 



















































Nadere bijzonderheden:  

- Woning is voorzien van elektrische rolluiken

- Er is een alarmsysteem met 4 camera's en 4 
bewegingsmelders 

- Op het dak liggen 14 zonnepanelen




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. 

























PLATTEGROND BEGANE



PLATTEGROND EERSTE



PLATTEGROND TWEEDE



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


