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KENMERKEN
Woonoppervlakte

86 m²
Inhoud

297 m³

Perceeloppervlakte

136 m²
Energielabel

B



OMSCHRIJVING
SPIK EN SPAN!  

Op een markante locatie, met fraai uitzicht over 
water en groen, vind je deze bijzonder nette 
eengezinswoning. Een heerlijke woning met volop 
leefruimte! Zo heb je beneden een grote keuken en 
een royale woonkamer. Net even wat groter dan 
normaal! 




Op de verdieping bevinden zich 3 slaapkamers en de 
zolder biedt ook nog volop mogelijkheden. De 
woning is uitstekend afgewerkt, gebouwd in 1995 en 
volledig geïsoleerd (energielabel B). 




Dus over de hoge energieprijzen van tegenwoordig 
hoef je je geen zorgen te maken bij deze woning. 




De tuin is ruim bemeten en gedeeltelijk betegeld. 
Leuk om 's zomers gezellig op het terras te zitten! 
Aan de voorzijde kun je meerdere auto's op 
parkeerplekken direct voor de woning. Wat wil je nog 
meer....  




Begane grond: 

Hal/entree met trapopgang, provisieruimte en 
vernieuwd toilet, woonkeuken met moderne en 
strakke hoekopstelling met veel bergruimte, fraai 
gelamineerd houten werkblad en diverse 
inbouwapparatuur waaronder een vaatwasser. 




Aan de achterzijde loop je via de openslaande 
tuindeur zo de achtertuin in. De woonkamer is ruim 
en breed. Een gezellige ruimte met grote 
raampartijen voor veel fraai en natuurlijk licht. 




Verdieping: 

Overloop, 3 slaapkamers en een nette badkamer 
met ligbad, douche, tweede toilet en 
wastafelmeubel. 




Verdieping is compleet voorzien van rolluiken. De 
hoofdslaapkamer is ruim bemeten en o.a. uitgerust 
met inbouwkasten en een dakraam.





Zolder: 

Riante open ruimte met o.a. w/d aansluitingen + cv-
opstelling en dakramen aan beide kanten. 





















































































Tuin en omgeving: 

De voortuin is onderhoudsvriendelijk en ingericht 
met straatwerk, grind en plantenbakken. In de 
achtertuin is eveneens gekozen voor een 
onderhoudsvriendelijke opzet met o.a. kunstgras. 




De kavel wordt verder omsloten door een keurige 
houten schutting. Zo heeft men een heerlijke tuin 
gecreëerd met volop rust en privacy. De woning 
staat op een mooie locatie. 




Voor heb je een mooi uitzicht over de waterpartij en 
een houten brug. Sleeuwijk is een populaire 
dorpskern met volop voorzieningen, zoals o.a 
zwembaden, tennis- en ijsbanen, jachthaven. Ook 
diverse natuurgebieden liggen op loopafstand. De 
ligging aan de rijksweg A27 zorgt voor een optimale 
bereikbaarheid.























































PLATTEGROND



PLATTEGROND EERSTE



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


