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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

eengezinswoning
halfvrijstaande woning
7
106 m²
191 m²
367 m³
1990





Gevonden! 
Instapklare 

woning in Reusel



Voor de eerlijke vinder: een instapklaar, 
sfeervol dubbel woonhuis met mogelijkheid 
voor garage en de tuin op het zuiden.







De ligging is ideaal: in een rustige straat 
aan een pleintje met veel parkeer-
gelegenheid en vlakbij allerlei

voorzieningen zoals winkels, scholen, 
sporthal en het gezondheidscentrum. 







Het huis is goed onderhouden en heeft heel 
veel pluspunten. Zo ligt er een mooie 
eikenhouten vloer, zijn de muren strak 
gestuct en kun je genieten van een 
prachtige moderne badkamer.



















Een ruim huis met maar liefst vier 
slaapkamers. De kamers op de eerste 
verdieping zijn nagenoeg allemaal op 
dezelfde manier afgewerkt en hebben 
dezelfde laminaat: een mooie en rustige 
basis waar je zelf je stempel op kunt 
drukken met je inrichting.







Ook buiten is het goed toeven. In de 
zonnige tuin is een ruime overkapping waar 
je al vroeg in de lente kunt zitten, zwoele 
zomeravonden kunt beleven en kunt 
genieten van de mooie herfstdagen. Of wat 
denk je van een glaasje glühwein bij de 
winterbarbeque.







Al met al een heerlijk huis. 

Zoals we in Reusel zeggen: 

‘ge kunt ‘r heel frèèt mee zen!”



De carport reikt tot boven de 
voordeur zodat een regenbui je niet 
hoeft te deren als je vanuit de auto 
naar binnen gaat. 




In de hal vind je de meterkast met 
slimme meter, de deur naar het 
toilet, de trapopgang en de deur 
naar de woonkamer. De garderobe 
heeft handige ingebouwde leg-
planken. 




In de geheel betegelde toiletruimte 
is een modern hangtoilet geplaatst 
met bijpassend fonteintje. 

Entree





Woonkamer

Als je de woonkamer binnenkomt, valt 
meteen de mooie lichtinval en de 
geoliede eikenhouten vloer op. Maar dat 
is niet het enige wat de kamer zo 
sfeervol maakt. 




De paneeldeuren, het strakke stucwerk 
met mooie plafondlijsten en de 
ingebouwde spots maken het plaatje af.



Woonkamer

Vanuit de woonkamer heb je uitzicht 
op het pleintje met de bomen aan 
de voorkant en de fijne tuin aan de 
achterzijde. 




De woonkamer heeft een L-vorm 
met daarbij een open keuken aan de 
achterzijde van het huis. 



Keuken

De keuken heeft een tegelvloer met 
vloerverwarming. De keuken is van 
alle gewenste apparatuur voorzien: 
een 5 pits gaskookplaat, rvs 
afzuigkap, oven, ingebouwde 
koelkast en vaatwasmachine.

Het zwart granieten aanrechtblad 
heeft een subtiel glinstertje.





Los van het huis is een berging met 
daaraan aan weerszijden de 
overkapping en de carport. 




De zonnige, mooi verzorgde tuin 
met een terras aan het huis, vaste 
planten en borders en een stenen 
schutting biedt veel privacy en 
genoeg ruimte voor bijvoorbeeld een 
speeltoestel.




De grote zonneluifel aan de 
achtergevel is praktisch nieuw.




De sfeervolle overkapping heeft een 
steigerhouten plafond met spots die 
met een dimmer vanuit de berging 
te bedienen zijn. Een heerlijke plek 
voor alle seizoenen!

Tuin





Berging en carport

De berging bestaat uit twee ruimtes 
en is voorzien van elektra. Een fijne 
plek om te klussen en genoeg 
ruimte voor de diepvries, fietsen en 
tuingereedschap.




Op de grote oprit met carport kun je 
gemakkelijk twee auto's parkeren.



Slaapkamer 1

Deze leuke slaapkamer ligt aan de 
achterzijde van het huis. De wanden zijn 
behangklaar of voorzien van 
spachtelputz. 




In het houten kozijn zit enkel glas; een 
rolluik zorgt voor extra isolatie. Dat 
wordt lekker slapen!



Ouderslaapkamer

Deze ruime slaapkamer heeft dezelfde 
looks als slaapkamer 1. 




Het is een ruime, lichte kamer met tv-
aansluiting en een grote ingebouwde 
schuifkast. Een heerlijke kamer om tot 
rust te komen.



Slaapkamer 3

Deze slaapkamer ligt aan de voorzijde 
van het huis. De wanden zijn voorzien 
van sierpleister en de plafonds van 
spuitwerk. 




Deze slaapkamer heeft net als de 
ouderslaapkamer die ook aan de 
voorzijde is gelegen, kunststof kozijnen 
met HR++ beglazing.



Badkamer



Treed binnen in deze mooie badkamer!




De badkamer is geheel betegeld in een 
mooie combinatie van antraciet en wit.

 

Het heeft een strak gestuct plafond met 
inbouwspots. Een ligbad, inloopdouche, 
designradiator, hangtoilet en 
keramische wastafel in een badmeubel 
maken het  geheel compleet. 




Naast de mechanische ventilatie zorgt 
een Velux dakraam voor hele mooie 
lichtinval en ventilatie. 




Al met al een heerlijke ruimte om 
lekker te ontspannen!





Tweede verdieping

Een vaste trap leidt naar de tweede 
verdieping waar je een heel 
praktische voorzolder/wasruimte, 
vliering en de royale vierde 
slaapkamer vindt. 




De vloer is bekleed met linoleum en 
de wanden zijn geschuurd. 




Op de voorzolder staat een meubel 
met de wasmachine en droger. 
Verder tref je er de cv ketel en de 
unit van de mechanische ventilatie 
aan.




Je hebt nooit te veel opslagruimte: 
achter de knieschotten is over de 
gehele lengte bergruimte gecreëerd. 
De voorzolder heeft een kunststof 
kozijn met dubbel glas; de 
slaapkamer een houten dakraam.



Op de hoogte van nr. 23?

Via een losse trapladder bereik je de 
vliering; de hoogstgelegen ruimte van 
het huis.




Wil je zelf op de hoogte zijn van alle 
looks en fijne ruimtes van dit huis, breng 
gerust een bezoek aan Doornbos 23.

Wij laten je deze woning graag zien!



Begane grond



Eerste verdieping



Tweede verdieping



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. 
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