
WONING
TE KOOP

Abdijlaan 338

Vraagprijs 


€ 310.000 k.k.

De Brabant Makelaar                       
Kanaaldijk N.W. 21a

5707 LA Helmond

Uden

0492 79 29 95

info@debrabantmakelaar.nl

debrabantmakelaar.nl



KENMERKEN
Woonoppervlakte

91 m²
Inhoud

316 m³

Perceeloppervlakte

128 m²
Energielabel

C



OMSCHRIJVING
Prachtige 4-kamerwoning op TOP locatie! 




Vrijgekomen is deze zeer nette (starters)woning op 
centrale locatie. Op loopafstand (8 min.) van het 
bruisende centrum en tevens gelegen in een rustige, 
groene en kindvriendelijke buurt. Alle voorzieningen 
die je maar kan wensen zijn binnen handbereik!

Diverse uitvalswegen ook om de hoek. Zo rijd je 
binnen no-time op de A50 richting Eindhoven of 
Nijmegen. 

Daarnaast zijn er genoeg parkeerplekken voor de 
deur én beschikt de woning over een energielabel C. 
Dus over de hoge energieprijzen van tegenwoordig 
heb je ook minder zorgen.




Indeling:

Entree

Bij binnenkomst tref je in de hal de meterkast en 
toegang tot de woonkamer. De woonkamer is ruim, 
en wordt fraai belicht door diverse raampartijen aan 
de voor- en achterzijde. Tevens staat de woonkamer 
in directe verbinding met de openkeuken, wat 
ruimtelijk aanvoelt. 

De hoekkeuken biedt genoeg plek om er fijn te 
kunnen koken en is voorzien van: gasfornuis met 
afzuigkap, inbouwoven, vaatwasser, inbouw koel-
vriescombinatie en veel opbergmogelijkheden. 
Vanuit de keuken heb je direct toegang tot de 
achtertuin/het terras. 

Via de gang heb je toegang tot de separate 
toiletruimte en de vaste trapopgang naar de eerste 
verdieping. 




Eerste verdieping:

Via de overloop zijn de 3 slaapkamers en de 
badkamer te bereiken. De hoofdslaapkamer biedt 
ruimte genoeg voor het plaatsen van een 
tweepersoonsbed en royale (garderobe)kasten. De 2 
andere slaapkamers zijn perfect te gebruiken als 
kinder- of gastenkamers. Alle slaapkamers zijn 
wederom erg net afgewerkt. 

De badkamer is modern, volledig betegeld en 
beschikt over: douchecabine, wandradiator en breed 

wastafelmeubel.




Zolder:

De zolder wordt momenteel gebruikt als was- en 
opslagruimte. De grootte van de zolder biedt enorm 
veel mogelijkheden. Hier valt gemakkelijk een 4e 
slaapkamer te realiseren of een fijne ruimte om te 
werken/hobbyen. 




Achtertuin:

De achtertuin is diep van opzet en beschikt over een 
stenen berging en achterom. Erg handig voor fietsen 
en scooters! Tevens kan je hier 's zomers heerlijk 
genieten op het terras. 































































Interesse? Wij nemen graag de tijd voor je! Plan een 
afspraak in en we laten je de woning graag zien. Voor 
jouw 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



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


