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KENMERKEN
Woonoppervlakte

130 m²
Inhoud

482 m³

Perceeloppervlakte

210 m²
Energielabel

C



OMSCHRIJVING
In het centrum van Geldrop is deze karakteristieke 
woning erg praktisch gelegen!

Deze ruime eengezinswoning ligt in de directe 
nabijheid van diverse winkels, meerdere 
supermarkten, sportvoorzieningen, horeca, 
(basis)scholen en nog veel meer. 




Tevens zijn grote uitvalswegen binnen 3 minuten 
rijden bereikbaar. 

Ook is de woning langs de Kleine Dommel en 
natuurgebieden gelegen, maar staat u ook binnen 10 
minuten in het bruisende centrum van Eindhoven.




Ondanks de leeftijd van vooroorlogse jaren '30 
woningen, staan deze bekend om de hoge 
bouwkwaliteiten. 




Ook qua energieverbruik hoeft u zich bij dit huis geen 
zorgen te maken; zo is deze woning voorzien van 6 
zonnepanelen en heeft het een energielabel C. 




Indeling:  

- Entree: 

Bij binnenkomst in de woning treft u in de hal de 
volledige betegelde toiletruimte en toegang tot de 
woonkamer.

De ruime, goed afgewerkte woonkamer biedt directe 
toegang tot de eetkamer en de keuken.  




De keuken is groot en breed van opzet, heeft een 
keukenbar en is voorzien van:

6- pits gasfornuis, afzuigkap, combi-oven, veel 
opbergmogelijkheden en diverse overige moderne 
voorzieningen. 

De eetkamer is ruim en goed naar wens in te richten. 
Via klapdeuren heeft u direct toegang tot de tuin.




 Heerlijk om 's zomers open te zetten en een gezellig 
terras te realiseren. 

Via de keuken heeft u toegang tot de bijkeuken. Hier 
treft u wederom veel opbergmogelijkheden en 
witgoed aan- en afvoer. 





- Eerste verdieping:  

De overloop biedt toegang tot 2 slaapkamers en de 
badkamer. Beide slaapkamers zijn goed afgewerkt en 
ruim van opzet. De hoofdslaapkamer is gesitueerd 
aan de achterzijde. De moderne badkamer beschikt 
over een ligbad met douchekop, design radiator en 
badkamermeubel.




- Tweede verdieping:

De zolder is erg groot en hierdoor makkelijk als 3e 
slaapkamer te gebruiken. Door de grootte is het 
eenvoudig om de gehele zolder naar wens in te 
richten. 

































































- Tuin:  

De achtertuin is diep van opzet en beschikt over een 
berging en een achterom. 




Handig voor fietsen en scooters. Ook biedt de tuin 
genoeg ruimte om meerdere terrassen en gezellige 
zithoeken te realiseren. 




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



PLATTEGROND BOVEN



PLATTEGROND ZOLDER



PLATTEGROND BERGING



KADASTRALE KAART



LOCATIE

Woon jij straks in deze omgeving?



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


