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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
vrijstaande woning
6
148 m²
2.953 m²
467 m³
1985





Heerlijk landelijk 
wonen

Heb je altijd al gedroomd van landelijk 
wonen? En heb je ook de behoefte om alle 
voorzieningen bij de hand te hebben? Maak 
dan nu gebruik van deze unieke kans om  
'buiten te wonen, midden in het dorp'.




Op een unieke locatie aan het einde van de 
onlangs gerenoveerde fietsstraat Lensheuvel 
ligt een verrassend royaal, vrijstaand huis 
met groot, multifunctioneel bijgebouw.




Via een fraaie beukenlaan kom je uit bij 
deze vrijstaande woning die van alle 
gemakken voorzien is. Een ideale, unieke 
locatie met optimale privacy, midden in het 
dorp.




Het is een bijzonder ruim huis. Dit valt op in 
de royale, lichte woonkamer maar zeker ook 
in de ruim bemeten slaapkamers en de 
gezellige tuin gelegen op het zonnige 
zuidwesten met aangrenzend een grote 
dierenwei. 







Het betreft een ideale woning voor een 
groot gezin. Maar ook een bewoner met 
familie op afstand zal zich hier heel goed 
thuis voelen. Vanwege de maar liefst vijf 
slaapkamers en twee badkamers die het 
huis heeft kan het op vele manieren 
gebruikt worden.




Het bijgebouw/garage is toegankelijk via de 
tuin en oprit. Er zijn meerdere 
parkeerplaatsen voor het gebouw. De 
ruimte is volledig geïsoleerd, voorzien van  
een keukenblok, verwarming, elektra en 
zowel warm als koud water. In het gebouw 
bevinden zich op dit moment 3 
paardenboxen. De ruimte heeft een 
geïsoleerde elektrische roldeur aan een zijde 
en openslaande deuren aan de andere zijde. 
Hierdoor is de ruimte uitermate geschikt 
voor de hobbyist, mantelzorg of een beroep 
aan huis. Aan de zijkant is een grote carport 
gesitueerd.



Bij binnenkomst in de hal valt je oog 
direct op de mooie natuurstenen 
vloer. De grootte van de hal is een 
goede afspiegeling van de ruimte die 
dit huis te bieden heeft. 

In de hal bevinden zich twee vaste 
kasten, een meterkast en een 
garderobe. 




Daarnaast is via de hal de 
woonkamer, badkamer, slaapkamer, 
bijkeuken, het toilet en de 
trapopgang naar de eerste 
verdieping te vinden. 




De toiletruimte is geheel betegeld en 
voorzien van een vrijhangend toilet 
en een fonteintje met bijpassende 
kraan. 

Entree



Woonkamer

De royale woonkamer heeft een 
mooie natuurstenen vloer en strakke 
stucwerk wanden. De woonkamer is 
ingedeeld in een zit- en eetgedeelte 
en is bijzonder licht door met name 
de grote raampartij aan de 
achterzijde. De vele ramen zorgen 
ervoor dat je binnen het gevoel 
hebt, buiten te zijn.




Vanuit het eetgedeelte heb je 
toegang tot de open keuken, de 
groene achtertuin en paardenwei.





De gehele woning is voorzien van 
dubbel glas. Daarnaast is er in de 
woning dak-, muur- en vloerisolatie 
toegepast. De begane grond is 
voorzien van vloerverwarming. 



Keuken

Vanuit de woonkamer is de open 
keuken bereikbaar. De luxe keuken 
is voorzien van diverse onder- en 
bovenkastjes, een keramische 
kookplaat, afwasmachine, 
combimagnetron, vlakscherm-
afzuigkap, koelkast, spoelbak en een 
natuurstenen blad. 










De badkamer op de begane grond is 
geheel betegeld en lekker fris! 




De douche en het ligbad zijn beide 
voorzien van een thermostaatkraan. 

Daarnaast beschikt de badkamer 
over een mooie design radiator en 
een vaste wastafel in een praktisch 
badmeubel met bijpassende kraan. 

Badkamer





Slaapkamer

De ouderslaapkamer is gelegen op de 
begane grond en toegankelijk vanuit de 
badkamer en de hal. Op de vloer ligt een 
mooie laminaatvloer en de wanden zijn 
afgewerkt met stucwerk. Deze kamer is 
voorzien van een praktische inbouwkast 
voor het opbergen van kleding.





Multifunctionele ruimte

Het ruime, luxe bijgebouw is geheel 
geïsoleerd en voorzien van dubbel 
glas. Het wordt momenteel gebruikt 
als paardenstal maar kan op vele 
manieren worden gebruikt. 
Bijvoorbeeld voor de hobbyist, 
mantelzorg, guesthouse, garage of 
een beroep aan huis. 





Tuin/ weiland 

Hier vergeet je even dat je midden 
in het dorp woont. De tuin is mooi 
aangelegd en voorzien van 
sierbestrating, diverse vaste planten 
en een gazon. Vanuit het bestraatte 
deel van de achtertuin is er toegang 
tot het bijgebouw. Daarnaast 
beschikt het grote perceel over een 
weiland ten behoeve van paarden of 
andere dieren. 



Via de ruime overloop op de eerste 
verdieping is er toegang tot 4 mooie 
slaapkamers, de tweede badkamer 
en een grote bergruimte met 
toegang tot bergvliering. 




Alle kamers zijn voorzien van een 
kurkvloer en stucwerk wanden. De 
eerste slaapkamer heeft een 
dakkapel en bergruimte onder de 
schuine kap. Ook de tweede 
slaapkamer heeft een dakkapel. Net 
als alle slaapkamers is deze kamer 
voorzien van bergruimte onder de 
schuine kap. De derde en vierde 
slaapkamer zijn ca. 10 m². Ruimte 
genoeg dus voor het plaatsen van 
zowel een kast, bed en bureau.

Eerste verdieping





De badkamer op de eerste 
verdieping is geheel betegeld en 
lekker fris.




Er is een een douchehoek 
gerealiseerd met een handdouche 
en mechanische ventilatie. Tevens is 
er een vaste wastafel in de 
badkamer geplaatst. Er is voldoende 
ruimte voor het plaatsen van een 
badmeubel. Een toilet maakt deze 
badkamer helemaal compleet. 




Kortom, een frisse, praktische 
tweede badkamer.

Badkamer



Begane grond



Eerste verdieping



Bijgebouw



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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