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KENMERKEN
Woonoppervlakte

210 m²
Inhoud

791 m³

Perceeloppervlakte

2055 m²
Energielabel

A+++



OMSCHRIJVING
Schitterende, luxe nieuwbouwbungalow (2022) 
omringd door rust en natuur!




Deze op topniveau afgewerkte, toekomstbestendige 
bungalow wordt omringd door een royaal perceel 
van 2.055m2, wat enorm veel mogelijkheden biedt. 
Je gaat hier helemaal op in de natuur en dat op 
slechts 20 minuten afstand van Eindhoven en 
Helmond!  

Bosvillawijk ''Molenheide'' staat in de regio bekend 
om haar grote bospercelen en kapitale villa's. Deze 
witte, moderne bungalow is in 2022 opgeleverd. De 
gehele woning en alle toebehoren (sanitair e.d.) is 
dus compleet nieuw! Qua afwerking is er geen cent 
bespaard. De woning is hoogwaardig afgewerkt en 
van alle moderne luxe voorzien. Tevens is de woning 
geheel toekomstbestendig, zo is deze voorzien van: 
energielabel A+++, triple beglazing, warmtepomp 
(nieuwe standaard vanaf 2026), eigen 
grondwaterput, WTW-ventilatie, kortom: zéér 
energiezuinig en compleet gasvrij.

Verder is de woning gelegen aan de 
Stipthoutsebossen, welke diverse loop- en 
fietsroutes biedt. Heerlijk om hier rustgevend te 
wandelen of de hond uit te laten.




Kenmerken:

Bouwjaar: 2022 

Perceel: 2.055 m² 

Inhoud: 791 m³ 

Woonoppervlak: 210 m²  




Bijzonderheden:

* Dit jaar opgeleverd, met de beste materialen. 
Werkelijk instapklaar. 

* Energielabel: A+++

* Triple glas beglazing

* Zonnepanelen (32 stuks)

* V.v. Warmtepomp

* V.v. Eigen grondwaterput

* V.v. Warmteterugwinning ventilatie

* V.v. Toshiba aircosysteem

* V.v. Vloerverwarming en vloerkoeling


* Ruime oprit (meerdere auto's) met inpandige 
garage

* Centrale ligging ten opzichte van Eindhoven, 
Helmond, Nuenen en Lieshout-dorp;  

* Gelegen aan de Stipthoutsebossen







Parterre 




Hal

Bij binnenkomst tref je in de hal de aparte 
toiletruimte en toegang tot de living en gang. Via de 
gang heb je toegang tot de garage. 




Toilet 

Fraai afgewerkte two-tone toiletruimte met 
wandurinoir, wandcloset en fonteintje.  




Living 

De living, als de gehele woning, is voorzien van PVC-
visgraatvloer, met vloerverwarming én vloerkoeling, 
en strak gestucte wanden. Grote raampartijen aan de 
voor- en achterzijde zorgen voor veel fraai natuurlijk 
licht, en een prachtig vrij uitzicht aan de achterkant.

De Nordic Fire pelletkachel is gezellig voor de 
wintermaanden en het aircosysteem handig voor de 
zomermaanden. Tevens is het verwarmen van de 
woning erg efficiënt met de combinatie van de 
warmtepomp en de zonnepanelen.  

Vanuit de woonkamer heb je via de grote 
schuifdeuren aan de achterzijde direct toegang tot de 
tuin. Heerlijk om hier 's zomers op het terras te 
zitten! Ook staat de woonkamer in directe verbinding 
met de openkeuken, wat erg ruimtelijk aanvoelt. 




Openkeuken

De hoogwaardige openkeuken is v.v.: kookeiland, 5-
pits inductiekookplaat, plafondafzuiging, Quooker 
kraan (3-in-1 kokend waterkraan), granieten 
werkblad, inbouw: -koelkast, -vriezer, -
combimagnetron, -combistoomoven, -vaatwasser, 
veel opbergmogelijkheden en alle overige moderne 
voorzieningen






Bijkeuken

In de bijkeuken tref je een extra spoelbak met kraan, 
meer opbergmogelijkheden en de witgoed aan -en 
afvoer.




Slaapvleugel 

Vanuit de living te bereiken is de gang met 
aangrenzend de drie slaapkamers en de badkamer. 
Alle slaapkamers zijn wederom op hoog niveau 
afgewerkt en bieden genoeg ruimte voor het 
plaatsen van een tweepersoonsbed en royale 
(gardarobe)kasten. De master bedroom is aan de 
achterzijde gelegen en heeft direct toegang tot de 
badkamer via een separate deur in de inloopkast. 




Badkamer

De badkamer is volledig betegeld met witte tegels en 
decortegels en voorzien van: ligbad, wandradiator, 
tweede toilet, inloopdouche en 2-persoons 
wastafelmeubel. 




Garage

De garage met elektrische roldeur biedt ruimte om 
fijn te hobbyen, te klussen of om er voertuigen te 
stallen. Tevens is hier de warmtepomp gesitueerd en 
heb je vanuit de garage toegang tot het kantoor. 




Kantoor 

Aangename kantoorruimte met diverse raampartijen 
welke mooi uitzicht bieden over de achtertuin.  




Achtertuin

De achtertuin is groot en diep van opzet. De ruime 
afmetingen bieden veel mogelijkheden om deze 
compleet naar wens te maken. Genoeg ruimte om er 
meerdere gezellige terrassen en zithoeken te 
situeren. En niet te vergeten, het fraaie, vrije uitzicht!







































PLATTEGROND



PLATTEGROND MET TUIN



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


