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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.

Wat is er mooier dan een Thuis voor 

iemand te vinden of te helpen bij de 

verkoop zodat onze klant klaar is voor de 

volgende stap in zijn of haar leven?





Dat is waar ik mijn plezier in vind en blij 

van word.





Een mooie combinatie: alle aandacht 

voor mensen en bezig zijn met huizen, 

wonen en leven!



Kenmerken Soort
Type

Kamers
Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte
Inhoud

Bouwjaar

Woonboerderij
Vrijstaand
5
180 m²
2190 m²
750 m³ (excl garage)
1974





Heerlijk landelijk 
wonen

Altijd al gedroomd van wonen in een

woonboerderij in een landelijke omgeving? 




Maar ook op steenworp afstand van

Veldhoven, Eindhoven en diverse

uitvalswegen?




Dan is dit uw kans!




Welkom in deze prachtige woonboerderij

gelegen op een enorm perceel van maar

liefst 2190 m²!




Alleen een bezichtiging kan u overtuigen

van de vele mogelijkheden die deze woning

u te bieden heeft!





















Er liggen op de begane grond prachtige

plavuizen die de boerderij het fraaie,

authentieke uiterlijk geven. Ook het balken

plafond heeft dit effect.




Er is een grote, luxe keuken aanwezig die

van alle gemakken is voorzien.




De woning heeft twee slaapkamers en een

badkamer op de begane grond. 




In de tuin is een multifunctioneel bijgebouw

gelegen wat voor diverse doeleinden

geschikt is. 




Het betreft hier werkelijk een uniek object

op een schitterende locatie!



Entree

Bij binnenkomst in de hal valt je oog

meteen op de prachtige plavuizen

die de woonboerderij het fraaie,

authentieke uiterlijk geven. 




Vanuit de hal heb je toegang tot de

woonkamer, 2 slaapkamers, de

badkamer, een apart toilet en de

trapopgang naar de eerste

verdieping. De vide geeft een

heerlijk open en ruimtelijk gevoel.




Het toilet is lekker licht en fris. De

ruimte is gedeeltelijk betegeld en

voorzien van een hangend toilet en

een fonteintje.



Ook in de woonkamer ligt de fraaie

plavuizen vloer. Het balken plafond

geeft de ruimte ook het klassieke

boerderij gevoel. Je hebt hier weer

dat fraaie hoogte effect door de vide

op de eerste verdieping. De kamer

is ruim van opzet met een mooie

open haard, toegang tot de keuken

met openslaande tuindeuren naar de

prachtige tuin.

Woonkamer





De muren zijn afgewerkt met

stucwerk. 




Vanuit de woonkamer is de gezellige

leefkeuken bereikbaar.





Woonkeuken






De keuken is in een prachtige

landelijke stijl afgewerkt. Het betreft

een massief houten keuken met een

natuurstenen blad en veel

bergruimte in de boven- en

onderkastjes. De keuken is voorzien

van luxe apparatuur zoals een

inductiekookplaat, een

combimagnetron, een oven,

afzuigschouw, een koelkast en een

vaatwasser. Ook is er toegang tot

een grote provisiekast en de

wasruimte. De wasruimte is geheel

betegeld en voorzien van een

uitstortgootsteen.




Met andere woorden, een fraaie,

luxe keuken, die van alle gemakken

is voorzien en waar je lekker de

ruimte hebt om heerlijk te koken!



Slaapkamers

Op de begane grond zijn 2 ruime

slaapkamers gesitueerd. De kamers

zijn voorzien van vloerbedekking.

Eén slaapkamer is voorzien van een

airco-unit en een grote vaste

kastenwand.





Badkamer



Vanuit de hal heb je toegang tot de

fraaie badkamer. Deze is heerlijk

ruim en van alle gemakken

voorzien!



De ruimte is geheel betegeld en

heerlijk licht door het grote raam

boven het ligbad. Het bad is

verdiept en voorzien van een

thermostaatkraan en een

handdouche. 




Er is een grote inloopdouche met

een glazen deur en een

thermostaatkraan.




Ook is er een hangend toilet, een

designradiator en twee vaste

wastafels.




Een badkamer waar je in alle luxe

heerlijk kunt ontspannen.



Eerste verdieping

Via de trap in de hal kom je uit op

de overloop op de eerste verdieping.

Vanuit hier kijk je mooi uit op de hal

beneden. De eerste verdieping is

voorzien van vloerbedekking. De

overloop biedt toegang tot een

ruime slaapkamer (voorheen 2) en

tot een open (werk)kamer die

middels de vide uitzicht heeft op de

woonkamer.





De woning is gelegen op een

schitterend perceel van maar liefst

2190 m²! 




De tuin rondom de woning is

werkelijk schitterend met veel grote

bomen, prachtige volwassen

beplanting, gazon, diverse hagen en

borders en een waterput.

Er is een lange oprit naast het huis

die doorloopt tot de garage. 




Vanuit de woonkamer kom je via

openslaande deuren uit onder de

houten overkapping. 




Achter de garage (ruim 50 m²

groot) bevindt zich nog een

multifunctioneel bijgebouw (ruim 37

m² groot).

Tuin





Garage en bijgebouw

De garage en het daarachter gelegen

bijgebouw zijn voor diverse doeleinden

geschikt. Er ligt in beide gebouwen een

tegelvloer en er is elektra, warm water

en een toilet aanwezig. 




Het bijgebouw is prima geschikt als

eventueel gastenverblijf of voor hobby of

beroep aan huis.





Begane grond



Eerste verdieping



Garage/bijgebouw



Kadastrale kaart



Locatie

Hoogeloon

Hoogeloon is een dorp dat deel 
uitmaakt van de gemeente Bladel, 
provincie Noord-Brabant en is 
gelegen in regio de Kempen. Het 
aantal inwoners bedraagt ongeveer 
2.200. Hoogeloon heeft het karakter 
van een straatdorp dat een lengte 
heeft van bijna 4 km, en tot aan 
Hapert toe doorloopt. 




Het dorp ligt op korte afstand van 
de op- en afrit van autosnelweg A67 
met goede verbindingen naar onder 
andere Eindhoven en de High Tech 
Campus. 



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.










Tel: 040-2553003

makelaar@pitmakelaars.com




Anita Fiers: (06) 21 931 959








www.pitmakelaars.com


