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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

eengezinswoning
tussenwoning
3
79 m²
84 m²
300 m³
2008





Heerlijk wonen

op loopafstand 

van het centrum
Welkom in deze heerlijk sfeervolle 
tussenwoning, gelegen in een rustige 
woonwijk, op loopafstand van het centrum. 

 

Vele voorzieningen bevinden zich in de 
directe omgeving van deze woning. Voor je 
dagelijkse boodschappen kun je gebruik 
maken van de diverse winkels op de markt, 
welke op 5 minuten lopen is gelegen. De 
woning is gelegen in een kindvriendelijke 
wijk. Op steenworp afstand ligt een 
kinderspeeltuin en basisschool De Leilinde. 
Daarnaast zijn ook de uitvalswegen en 
diverse sportaccommodaties in de directe 
nabijheid. 




De gehele begane grond is voorzien van een 
eigentijdse, fraaie, donkergrijze tegelvloer. 




Het lichte stucwerk en de grote raampartijen 
zorgen voor een frisse uitstraling. 











De onderhoudsvriendelijke achtertuin is 
gelegen op het zuid-oosten. 




De woning is in 2008 gebouwd en is 
voorzien van HR++ beglazing, vloer-, dak- 
en muurisolatie. Daarnaast is de woning 
nagenoeg geheel voorzien van 
zonnescreens.




Het betreft een ideale woning voor starters 
of degene die graag buiten zit maar niet de 
behoefte heeft aan het onderhoud van een 
grote tuin. De prettige binnenplaats biedt 
voldoende mogelijkheden om te genieten 
van de zon. 




We nodigen je van harte uit om deze 
prachtige woning te komen bezichtigen.








Vanuit de gezellige hal is er toegang 
tot de meterkast, het toilet, de 
trapkast, de woonkamer en de 
trapopgang naar de eerste 
verdieping.




De hal is voorzien van een strakke, 
eigentijdse tegelvloer, stucwerk 
wanden en plafond.




De toiletruimte is gedeeltelijk 
betegeld en voorzien van een 
hangend toilet en een fonteintje met 
bijpassende kraan.

Entree





Woonkamer

Via de hal kom je in de royale L-
vormige woonkamer met mooie 
moderne tegelvloer en strakke 
stucwerk wanden en plafond. Vanuit 
de woonkamer is de luxe open 
keuken bereikbaar. 



De gehele woning is voorzien van 
HR++ beglazing, vloer-, dak- en 
muurisolatie. Nagenoeg alle ramen 
zijn voorzien van zonnescreens.



Wie kookt er nu niet graag in zo’n 
keuken? De keuken is voorzien van 
diverse onder- & bovenkastjes, een 
inductie kookplaat, een fraaie, 
r.v.s.-afzuigkap, een combi-
magnetron, een koelkast, 
vaatwasser, een natuurstenen blad 
en een r.v.s. spoelbak met moderne 
kraan.  Vanuit de keuken is er 
toegang tot de tuin. 

Keuken 





Tuin

Via de keuken kom je uit in de 
knusse, op het zuid-oosten gelegen 
achtertuin. De bestrating en de 
schutting creëren een 
onderhoudsvriendelijk geheel. Er is 
ruimte genoeg voor het plaatsen 
van een gezellige tuinset. Daarnaast 
beschikt de achtertuin over een 
berging voorzien van elektra en een 
achterom. 





Slaapkamers

Via de overloop is er toegang tot twee 
slaapkamers, de badkamer, de berging 
en een vlizotrap naar de bergvliering.




De slaapkamers zijn bijzonder sfeervol 
en licht door de grote raampartijen. 
Hierdoor ontstaan twee fantastische 
ruimtes! Op de vloer ligt een mooie 
laminaatvloer en de wanden zijn 
voorzien van spuitwerk. 







Badkamer

Ook de badkamer is helemaal van deze 
tijd! Bij binnenkomst valt de douche 
direct op. Tevens zijn er twee vaste 
wastafels in de badkamer geplaatst. Er is 
voldoende ruimte voor het tweede toilet 
en de designradiator. Het ligbad maakt 
de ruimte helemaal af. Kortom, een fijne 
doucheruimte!



Begane grond



Eerste verdieping



Kadastrale kaart





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. 



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.
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