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KENMERKEN
Woonoppervlakte

149 m²
Inhoud

555 m³

Perceeloppervlakte

490 m²
Energielabel

E



OMSCHRIJVING
Op een zeer gewilde locatie in de wijk 'Zes 
Gehuchten' ligt deze royale 2-onder-1 kapwoning 
met 5 slaapkamers, 2 badkamers, dakterras, ruime 
eigen oprit met garage en diepe, groene achtertuin.




Indeling

Entree:

In de hal treft je toegang tot de woonkamer, de 
volledig betegelde toiletruimte en de vaste 
trapopgang naar de eerste verdieping. 




De woonkamer is ruim bemeten en wordt fraai 
belicht door diverse grote raampartijen. Vanuit de 
woonkamer heb je via grote schuifpuien toegang tot 
de serre, welke voorzien van grote lichtkoepel, en via 
een deur toegang tot de keuken. 




De L-vormige keuken is groot en biedt genoeg plek 
om er heerlijk te kunnen koken. De keuken is 
voorzien van: inductiekookplaat met afzuigkap, 
inbouwcombi-oven, inbouwkoelkast en vele 
opbergmogelijkheden. Tevens heb je via de keuken 
ook direct toegang tot de serre. Vanuit de serre is de 
achtertuin te bereiken. 




Eerste verdieping:

De overloop biedt toegang tot alle slaapkamers en 
de badkamer. De voorste kamer is de 
hoofdslaapkamer en biedt genoeg ruimte voor een 
groot tweepersoonsbed en royale (garderobe)kasten. 
Tevens heeft deze slaapkamer een directe 
verbinding met de badkamer, wat een badkamer 'En 
Suite' situatie creëert. 

De twee achterste slaapkamers zijn weer perfect te 
gebruiken als kinder- of gastenkamers, of als werk/
hobby kamers. De meest linker slaapkamer heeft 
toegang tot het brede dakterras. Hier kan je 's zomers 
heerlijk op genieten.




De badkamer is volledig betegeld en voorzien van: 
tweede toilet, wastafel en inloopdouche met zitje. 




Tweede verdieping:


De zolder beschikt over een tweede badkamer, twee 
meer slaapkamers en bergingen.




Door de opstelling en grootte van het huis biedt deze 
enorm veel mogelijkheden om compleet naar wens 
te maken. 




Achtertuin:

De achtertuin is groot en diep van opzet. Prachtig 
begroeid door veel groen, wat tevens heerlijke 
privacy biedt. In de tuin is er ruimte genoeg om er 
meerdere zithoeken en/of terrassen te realiseren. 
Hier kan je werkelijk helemaal tot rust komen.

Tevens biedt de tuin toegang tot de separate garage. 
In de garage is er plek om er voertuigen te stallen of 
om er fijn in te werken/hobbyen. 



























































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.  




Onze makelaars nodigen je graag uit voor een 
bezichtiging.

















































PLATTEGROND



PLATTEGROND EERSTE



PLATTEGROND ZOLDER



PLATTEGROND GARAGE



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


