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Makelaar, dat lijkt mij een heel leuk vak! 

Dit is een opmerking die ik, sinds mijn 

start in de makelaardij in 1997, heel vaak 

te horen krijg. En ik moet toegeven het is 

ook een heel leuk vak. Iedere dag 

ontmoet ik weer nieuwe, bijzondere 

mensen. Ik kom bij veel mensen thuis. 

Wanneer ik een koper en een verkoper bij 

elkaar kan brengen is dit voor mij de 

kroon op mijn werk. Een tevreden klant 

maakt mijn dag goed.

Begin 2017 heb ik na een periode van 

acht jaar in het bankwezen de stap terug 

gemaakt naar de makelaardij. Ik voelde 

me direct weer 'Thuis'. Het aan- of 

verkopen van een woning is een 

belangrijke stap in iemands leven. Hierbij 

is een goede begeleiding van groot 

belang. Kernwoorden als accuraat, 

persoonlijke aanpak, deskundigheid, en 

rust zijn hierbij ,wat mij betreft, van 

groot belang. Mijn brede ervaring zorgt 

ervoor dat je mij zowel aan de telefoon 

als tijdens een bezichtiging zult treffen.



Kenmerken Soort
Type

Kamers
Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte
Inhoud

Bouwjaar

Vrijstaande woning met garage
met mantelzorgwoning
6
193 m²
1043 m²
630 m³
1958



Heerlijk royaal 
wonen

Welkom in deze sfeervolle, perfect onder-
houden, vrijstaande woning met eigen oprit, 
afsluitbare carport, zeer royale garage en 
mantelzorgwoning.




Dit huis is uitermate geschikt voor mensen 
die 'samen en toch apart' willen wonen met 
een gezinslid wat zorg nodig heeft. Dit kan 
middels de direct tegen de hoofdwoning 
gelegen mantelzorgwoning.




Deze keurige woning is gelegen aan een 
rustige, kindvriendelijke straat nabij diverse 
voorzieningen en het centrum van Reusel.




Dit object is voorzien van een grote in 
spouw opgetrokken, vrijstaande garage. 




Deze garage is voorzien van elektra, water, 
verwarming en een toilet. Ook is er een 
vaste trap naar een royale bergzolder. Een 
ideale ruimte voor hobbyist of beroep aan 
huis.







Onlangs is er nog een nieuwe keuken 
geplaatst in dit huis. De luxe 
keukeninrichting is voorzien van veel 
bergruimte en een gezellig barretje. 




De gehele begane grond is voorzien van een 
tegelvloer met vloerverwarming. 




Deze woning is voorzien van dubbel glas, 
dak-, spouwmuur- en vloerisolatie.




Nagenoeg de gehele woning is voorzien van 
hardhouten kozijnen en enkele ramen zijn 
voorzien van rolluiken.



Hal

Bij de entree laat de fraaie voordeur 
en keurig verzorgde tuin je direct 
kennismaken met de sfeer van dit 
object. Meteen bij binnenkomst krijg 
je een goede indruk van de optimale 
verzorging en afwerking van dit 
huis.




De hal heeft een tegelvloer met 
vloerverwarming en biedt toegang 
tot de geheel betegelde kelder. Ook 
is de zeer uitgebreide meterkast en 
het royale toilet met mooi 
badmeubel vanuit de hal te 
bereiken. 





Luxe keuken

De keuken heeft o.a. een combi-
magnetron, combi-steamer, 
koelkast, 5 pits-inductie kookplaat, 
afzuigschouw en een vaatwasser 
(allen Miele). Er ligt in de keuken 
een mooie tegelvloer met 
vloerverwarming.



Woonkamer

Tussen de keuken en de hal bevindt 
zich een speelse 'computerhoek'.




Wanneer je vanuit de keuken 
binnenkomt in de woonkamer word 
je aandacht direct getrokken door 
de openslaande deuren naar het 
overdekte terras.

 

De woonkamer is een zee van licht 
en heeft uitzicht via een doorkijk op 
de heerlijke, vrij gelegen tuin. 




Op de vloer ligt een mooie 
tegelvloer met vloerverwarming. De 
wanden en het plafond zijn 
afgewerkt met mooi stucwerk.




De kozijnen zijn van hardhout en 
voorzien van dubbel glas.



Zithoek

Aan de voorzijde van de woning is 
een sfeervolle erker geplaatst. 
Hierdoor is een gezellige zithoek 
gerealiseerd.




Aan één zijde van de woning is een 
prachtige vaste kast voor de t.v. en 
toebehoren geplaatst. 



De overloop op de eerste verdieping 
biedt toegang tot 4 ruime 
slaapkamers.




Alle slaapkamers zijn voorzien van 
een mooie laminaatvloer en mooi 
strakke stucwerk wanden. De 
plafonds zijn afgewerkt met MDF 
panelen.




De ramen zijn voorzien van 
hardhouten kozijnen met dubbel 
glas.

Slaapkamers





Slaapkamers

De ouderslaapkamer is lekker ruim 
en biedt voldoende plaats voor een 
groot bed en meerdere kasten.




Vanuit één van de kamers is de 
badkamer bereikbaar. Diezelfde 
kamer is goed te gebruiken als 
studeerkamer. Er zijn twee royale, 
praktische kasten aanwezig. 



Badkamer

De badkamer is geheel betegeld en 
lekker fris! 

Bij de verbouwing is gekozen voor 
vloerverwarming, een bad met 
thermostaatkraan en een 
vrijdragend toilet. In het meubel aan 
de wand is volop bergruimte en zijn 
twee wastafels geplaatst in een 
natuurstenen blad. De wastafels zijn 
voorzien van bijpassende kranen. 



De douche met thermostaatkraan en 
glazen deur maakt de badkamer 
helemaal compleet. 




De badkamer is dusdanig ruim dat er 
voldoende ruimte is voor het plaatsen 
van een wasmachine en droger.



Zolder / Zorgwoning

De tweede verdieping is bereikbaar 
via een vaste trap. Hier bevindt zich 
de keurig verzorgde zolderkamer 
met dakraam. Op de vloer ligt 
vloerbedekking.




Achter de hoofdwoning bevindt zich 
een mantelzorgwoning. Deze ruimte 
is ideaal te gebruiken voor een 
gezinslid welke zorg nodig heeft 
maar toch graag van de eigen 
privacy geniet. 




Een andere mogelijkheid is deze 
ruimte zelf als semi-bungalow te 
gebruiken.




Dit gedeelte van het huis is 
bereikbaar via een eigen entree aan 
de achterzijde van het huis.



Mantelzorgwoning

In de woonkamer, keuken en badkamer 
ligt een lichte tegelvloer met vloer-
verwarming. De keuken is voorzien van 
een koelkast, keramische kookplaat, 
vlakschermafzuigkap en een combi-
magnetron. Er is een praktische 
bergkast aanwezig. De badkamer heeft 
een douche, toilet, vaste wastafel en 
een wasmachine aansluiting. De woning 
heeft ook nog een mooie slaapkamer.





Terras/Salon

Direct tegen de woning ligt een ruim, 
overdekt terras, aansluitend aan de 
afgesloten carport. Daarachter ligt een 
bijzonder complete garage.




Achter de mantelzorgwoning ligt een 
serre met opgang naar beautysalon en 
grote bergzolder. 





Tuin

In de tuin ben je ECHT buiten! De 
bijzonder vrije, op het zuidwesten 
gelegen achtertuin is van alle 
gemakken voorzien. Achter in de 
tuin staat een mooi houten prieel. 
Dit prieel biedt voldoende ruimte 
voor een lounge-hoek. Door de 
speelse vijver is een mooie, 
complete tuin gecreëerd. De 
volwassen beplanting maakt het af.





Begane grond



Eerste verdieping



Garage



Kadastrale kaart



Algemene informatie

Wij behartigen de belangen van de 
verkoper. Makelaarscourtage komt 
voor rekening van de verkoper. U 
kunt uw eigen NVM 
aankoopmakelaar inschakelen.




Hoewel wij bij de samenstelling van 
deze brochure nauwkeurig te werk 
zijn gegaan, kunnen er geen rechten 
worden ontleend aan eventuele 
onjuistheden.




Wanneer u deze woning koopt, dient 
u bij de notaris een waarborgsom te 
storten of een bankgarantie af te 
geven ter grootte van 10% van de 
koopsom.




Graag horen wij uw reactie na de 
bezichtiging van deze woning.



Locatie

Reusel

De gemeente Reusel-De Mierden 
telt bijna 13.000 inwoners waarvan 
8.500 in Reusel zelf. Reusel heeft 
voornamelijk nog een dorps 
karakter met diverse voorzieningen 
zoals scholen, winkels en een 
busstation. De ligging van Reusel 
tegen de Belgische grens en op 
20km van zowel Eindhoven als 
Tilburg is zeer gunstig. De 
omgeving heeft diverse belangrijke 
natuurgebieden zoals de Reuselse 
Moeren en de Peelse Heide. Er is 
voldoende werkgelegenheid in het 
nabij gelegen industriegebied. 



Dorpstraat 57

5504 HB Veldhoven




Tel: 040-2553003

makelaar@pitmakelaars.com




Anita Fiers: (06) 21 931 959

Mirja Hogeweg: (06) 51 63 98 78


