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KENMERKEN
Woonoppervlakte

82 m²
Inhoud

319 m³

Perceeloppervlakte

140 m²
Energielabel

G



OMSCHRIJVING
Fijne gezinswoning in heerlijk rustige en groene 
omgeving! 




Deze ruime eengezinswoning is op toplocatie 
gelegen. Aan een brede straat, met veel 
parkeermogelijkheden, in de wijk Eckart (Woensel). 
Om de hoek zijn diverse speeltuintjes en 
natuurgebied Dommelvallei gelegen, met vele 
wandel- en fietsroutes. 




Op korte afstand bevinden zich het Amandelpark, 
winkelcentrum Woensel en winkelcentrum 
Vaartbroek met o.a. supermarkten, drogisterijen, 
kappers, slagers, bakkers, basisscholen en bushaltes. 
Met de John F. Kennedylaan op korte afstand zijn 
zowel het centrum van Eindhoven als uitvalswegen 
en snelwegen (A2, A58 en A67) goed te bereiken. Op 
een kleine 10 minuten fietsen is ook het grote Henri 
Dunantpark met Speelpark de Splinter te bereiken. 




Indeling

Entree:

Bij binnenkomst in de woning tref je in de hal de 
volledig betegelde toiletruimte, de vaste trapopgang 
naar de eerste verdieping en toegang tot de 
woonkamer. 




De ruime woonkamer is gemakkelijk geheel naar 
wens in te richten en staat in directe verbinding met 
de openkeuken, wat erg ruimtelijk aanvoelt. 

De keuken is voorzien van: graniet keukenblad, 4-
pitskookplaat, afzuigkap, inbouwoven,

 

inbouwvaatwasser, vele opbergmogelijkheden en 
witgoed aan- en afvoer. 

Tevens is vanuit de woonkamer direct de tuin met 
overkapping te bereiken. Heerlijk om hier 's zomers 
op het terras te zitten. 




Eerste verdieping:

De overloop biedt toegang tot de badkamer, twee 
slaapkamers en de provisiekamer.

De tweeslaapkamers zijn ruim bemeten waardoor 

het plaatsen van een tweepersoonsbed en royale 
(garderobe)kasten geen probleem is. 

De badkamer is volledig betegeld en voorzien van: 
ligbad met douche, wastafel en tweede toilet. 
Wederom valt deze ruimte door zijn afmetingen 
gemakkelijk naar wens te maken.




Tweede verdieping:

Royale zolder met veel opbergmogelijkheden. 









































































Tuin:

De betegelde tuin is diep van opzet en biedt 
mogelijkheden om hier gezellig te terrassen en een 
zithoek te creëren. 




Aan de achterzijde is er tevens een berging met 
achterom gesitueerd, erg handig voor fietsen en 
scooters of om er fijn in te hobbyen/werken. 




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



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


