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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

Gebruiksoppervlakte


woningen

Perceeloppervlakte


Inhoud woonhuis

Bouwjaar


Energielabel

herenhuis

vrijstaande woning

6




242 m²

523 m²

994 m³ (= incl. bijgebouw)

2003

A





Riant wonen in 
Bladel 

Welkom in deze riante, tot in de puntjes 
verzorgde villa met separaat een kantoor 
met carport/veranda en een heerlijke tuin!




Als je voor het huis staat, vallen de mooie, 
degelijke materialen die zijn toegepast 
direct op! Zoals daar zijn de hardstenen 
vensterbanken, zinken regenafvoeren en 
hardhouten kozijnen mét de uitstraling van 
een jaren-30 huis.




Dat belooft wat voor de binnenkant! Meteen 
als je binnenkomt zie je de hoogwaardige 
afwerking, het strakke stucwerk, de hoge 
plafonds, de mooie vloeren en het licht dat 
vanuit de vide rijkelijk het huis binnenvalt.




Dat beeld zet zich door in de bijzonder grote 
huiskamer die door de diverse raampartijen 
in het licht baadt en uitzicht heeft op de 
mooie tuin. 




Een heerlijk grote, luxe eetkeuken 
(Siematic) met zicht op de tuin nodigt je uit 
om lekker te kokkerellen! 


Een huis met drie grote slaapkamers én een 
extra ruime kamer op de bovenste 
verdieping. Ook de badkamer is een plaatje, 
niet in de laatste plaats door de toepassing 
van marmer en het hoogwaardige Villeroy & 
Boch sanitair.




Achter in de tuin is een luxe kantoorpand 
met eigen toilet, carport/veranda en dat 
alles met dezelfde afwerking en uitstraling 
als het huis. 




De villa ligt in een groene, ruim opgezette 
woonwijk in Bladel. Een dorp tussen de 
bossen en de heide met een voorzieningen-
niveau dat zich kan meten met een stad en 
op slechts zo'n 25 km van Eindhoven, ASML, 
HTC en het MMC. Vanuit Hapert zit je zo op 
de snelweg.




We nodigen je graag uit voor een bezoek 
aan dit moderne, comfortabele huis met de 
charme van de jaren-30 van de vorige 
eeuw!



Via de overdekte entree kom je in 
de ruime hal met vide. Op de gehele 
benedenverdieping ligt een mooie 
natuurstenen tegelvloer met 
vloerverwaming.




Een hardhouten trap leidt je naar de 
bovenverdieping. 




Een riante, lichte ontvangsthal met 
paneeldeuren naar het toilet en de 
huiskamer. In de hal is tevens de 
meterkast en nog extra kastruimte 
gesitueerd. 




Bij de deur is een intercom geplaatst 
voor het kantoor.




Een mooie binnenkomst!

Entree





Toiletruimte






De toiletruimte is geheel betegeld 
met een grote, moderne witte tegel 
en heeft een hangtoilet met 
bijpassend fontein. 







De mooie vloer van de ontvangsthal 
is doorgevoerd in de toiletruimte.







Een frisse ruimte met zowel 
mechanische ventilatie als een 
raam.





Een fantastische woonkamer met 
zicht op de tuin en de voorzijde van 
het huis. Ook hier ligt dezelfde, 
hoogwaardige natuursteen vloer als 
in de ontvangsthal.




Via dubbele, openslaande 
tuindeuren betreed je zo het 
zonnige terras en de rest van de 
tuin.




Maar ook in de wintermaanden is 
het hier goed toeven. Op koude 
dagen zorgen de vloerverwarming 
en de gashaard voor extra comfort 
en gezelligheid.




Alles is tot in de puntjes verzorgd en 
straalt eenheid, ruimte en rust uit. 

Woonkamer





Woonkamer

De woonkamer is ruim van opzet. 
Door het gebruik van warme 
kleuren, de mooie erker en de 
toepassing van een zit- en leefhoek 
is een gezellige living gecreëerd.







Het beste van twee werelden: 
ruimte én gezellig samenzijn.

 





Grenzend aan de woonkamer is een 
ruime studeer- / game-kamer. 







Deze heeft dezelfde afwerking en 
uitstraling als de woonkamer. 







Het grote hoekraam kijkt uit over de 
straat en zorgt voor veel licht.







De ensuite deuren geven je de keus 
om jezelf af te zonderen of toch in 
verbinding te blijven met de 
woonkamer.

Studeer- / tv-kamer





Woonkeuken

Wie wil er nou niet koken in zo'n 
prachtige keuken! 




Een mooie Siematic keuken met 
inductie-kookplaat, oven, combi-
magnetron, koelkast, RVS schouw, 
nieuwe vaatwasser en composiet blad.




Een heerlijk ruime, lichte woonkeuken 
met een dubbele deur naar de tuin.





Bijkeuken

In de keuken zijn de deuren naar 
het achterportaal en naar de 
bijkeuken.




De geheel betegelde bijkeuken is 
een praktische ruimte met cv ketel,  
aansluiting voor wasmachine, droger 
en ander witgoed.




Een schuifkast over de gehele 
breedte biedt meer dan voldoende 
opbergruimte.




Ook hier ligt dezelfde vloer als de 
rest van de benedenverdieping. Heel 
mooi zodat alles een eenheid vormt.




In de bijkeuken is tevens een deur 
naar het achterportaal.



Ouderslaapkamer

Vanuit de overloop loop je via een 
voorportaal met een vaste trap naar 
de bovenste verdieping, naar de 
ouderslaapkamer.




Net zoals op de overloop en de 
andere slaapkamers ligt hier een 
mooie houten Par-ky vloer. 

Een sfeervolle, ruime kamer met 
een ingebouwde kast en volop licht.



Ouderslaapkamer

De ramen zijn voorzien van horren 
en rolluiken. Dat geldt ook voor de 
overige slaapkamers.




Je bent dus goed voorbereid als je 
niet in je slaap gestoord wilt worden 
door vervelende muggen of 
kietelende zonnestraaltjes in de 
ochtend.



Slaapkamer 2

Deze L-vormige kamer is zeker zo 
ruim als de ouderslaapkamer. En 
ook hier hetzelfde mooie 
fineerparket en voorzieningen zoals 
bedraad internet en tv-aansluiting.




De draai-val ramen hebben ook hier 
een hor en rolluiken. Een speelse, 
ruime kamer die uitkijkt over de 
tuin.





Slaapkamer 3

Een slaapkamer met dezelfde 
voorzieningen en uitstraling als de 
andere kamers. Alle kamers hebben 
HR++ beglazing in hardhouten 
kozijnen.




Als extra heeft deze kamer een 
dubbele inbouwkast met mooie 
paneeldeuren in de stijl van de rest 
van het huis.





Wellness! Deze badkamer is een 
feest voor je ogen, je lijf en leden!




De marmeren vloer en het 
marmeren badmeubel geven de 
badkamer een luxe uitstraling. Het 
badmeubel met spiegels met 
geintegreerde verlichting wordt 
geflankeerd door een tweetal design 
kasten met elektrische 
aansluitingen.




Doordat de verwarmingsleidingen 
onder de vloer liggen, heb je het 
comfort van een vloerverwarming,




De douche is onlangs vernieuwd en 
heerlijk ruim.

Badkamer



Badkamer

Naast de douche is het ruime ligbad 
met thermostaatkraan. Het sanitair 
is van Villeroy & Boch. Net als de 
rest van het huis is alles van hoge 
kwaliteit.




Een design radiator maakt het  
plaatje af.



Tweede verdieping

Dit huis is echt tot in de puntjes 
verzorgd. Letterlijk: tot in de punt van 
het dak!




Een mooie ruimte met gestucte wanden 
en plafond. Ook hier is HR++ glas 
toegepast en zijn de wanden extra 
geïsoleerd. Een volwaardige mooie 
kamer met veel bergruimte.





Tuin

Heerlijk ontbijten in de ochtendzon! Maar ook later op de dag heb je volop zon in de 
grote tuin. Het terras bij de tuindeuren van de woonkamer en de keuken ligt praktisch 
dicht bij het huis. 




De tuin wordt geflakeerd door een stenen schutting die grotendeels uit het zicht is 
vanwege de volwasen beplanting. Naast het huis is een afsluitbare overkapping die 
dienst kan doen als fietsenstalling of dierenverblijf. 




Via een poort kun je op z'n Brabants acherom.




Als je in de tuin staat en over je schouder terugkijkt naar het huis, dan zie je de 
speelse vormen en afwisseling van het schilddak, gecombineerd met de platdaken en 
de grote overstekken. Een mooi stijlvol geheel!




Het gazon wordt gecombineerd met bestrating die past bij de uitstaling van het huis: 
een klinker met een grote grijze plavuis. 




Via deze stijlvolle bestrating bereik je het kantoor met aangrenzend een carport/
veranda en een berging.




 







Het kantoor is helemaal in stijl van 
het huis gebouwd. Net zo degelijk 
en met dezelfde uitstraling.




Het is volledig in spouw gebouwd, 
zelfs de carport. Goed geïsoleerd en 
strak afgewerkt.




De carport met elektrische 
sectionaal-deur naar de straat aan 
de zijkant van het huis is ook als 
veranda te gebruiken. 




Een op en top afwerkingsniveau: 
een mooi plafond met ingebouwde 
spots, elektriciteit en verwarmng 
maken er een mooi geheel van.

Kantoor





Kantoor

Deze multifunctionele ruimte is 
volledig geïsoleerd en te gebruiken 
als kantoor, atelier, aanleunwoning 
of gastenverblijf; vul maar in!




Mooi strak gestuct met een houten 
vloer waaronder een tegelvloer met 
vloerverwarming ligt. 




Er is volop licht door de 
verschillende raampartijen. Het 
heeft een eigen meterkast, een 
intercom (via de bel bij de voordeur 
van het huis), een gaskachel en 
houten plafond. Ook hier is HR++ 
beglazing toegepast. 




Er is een keukenblok met water aan- 
en afvoer. 




Een mooie ruimte die je naar eigen 
inzicht kunt gebruiken.



Toilet

In de toiletruimte is dezelfde 
wandtegel verwerkt als in de 
sanitaire ruimtes in het huis.




De ruimte is gedeeltlijk betegeld en 
voorzien van een hangtoilet. 




Het plafond is net zoals in de rest 
van het kantoor van hout. 




Grenzend aan de toiletruimte is de 
berging en opslagruimte met een 
vaste trap naar de zolderverdieping.




Op de tekening wordt een 1.50 lijn 
aangegeven, maar vergis je niet; je 
kunt er prima lopen en er is volop 
ruimte voor opslag. 




Twee dakramen zorgen voor 
voldoende licht. 





Begane grond woning



Eerste verdieping woning



Tweede verdieping woning



Begane grond kantoor



Zolderruimte kantoor



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

Bladel

De gemeente Bladel telt circa 
20.000 inwoners. De huidige 
gemeente Bladel werd in 1997 
gevormd door fusie uit de 
vroegere gemeenten Bladel en 
Netersel en Hoogeloon, Hapert 
en Casteren. 




Bladel heeft vele voorzieningen 
zoals een groot winkelcentrum, 
diverse sportaccommodaties, 
scholen en is gunstig gelggen 
nabij de A67.  Ook is er veel 
werkgelegenheid in het nabij 
gelegen industriegebied.










Tel: 040-2553003

makelaar@pitmakelaars.com




Anita Fiers: (06) 21 931 959








www.pitmakelaars.com


