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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

landhuis
vrijstaande woning
6
204 m²
1430 m²
675 m³
1974





Heerlijk landelijk 
wonen

Welkom in deze prachtig gelegen, bijzonder 
sfeervolle, stijlvol afgewerkte vrijstaande 
woning op een perceel van maar liefst 

1.430 m²!




De woning ligt ideaal in een rustige 
woonwijk en beschikt over een 
multifunctioneel bijgebouw met een 
oppervlakte van 97 m².




Uitvalswegen en diverse 
sportaccommodaties bevinden zich in de 
directe nabijheid. 




Het is een bijzonder ruim huis. Dit valt op in 
de royale, lichte woonkamer maar zeker ook 
in de ruime open keuken en de gezellige 
mooi aangelegde tuin gelegen op het 
zonnige zuiden.




De woning is voorzien van een Brink 
luchtverwarmingssysteem.









Op de begane grond is een kantoor 
gerealiseerd. Deze ruimte is ook uitstekend 
als speel- hobby- of slaapkamer te 
gebruiken. 




De woning is gebouwd in 1974 en geheel 
voorzien van dubbel glas en muurisolatie. 




Het praktische bijgebouw is voor vele 
doeleinden geschikt zoals garage, beroep 
aan huis, guesthouse en mantelzorg. 




Het bijgebouw is toegankelijk via de tuin en 
tevens toegankelijk vanaf de straatzijde/
oprit. De ruimte is geïsoleerd, voorzien van 
verwarming, elektra en water. Er zijn 
meerdere parkeerplaatsen voor het gebouw.




We nodigen je van harte uit om deze

prachtige woning te komen bezichtigen. 








Bij binnenkomst in de hal valt je oog 
meteen op de prachtige vide. Dit 
geeft een heerlijk open en ruimtelijk 
gevoel. 




Vanuit de hal heb je toegang tot de 
keuken/woonkamer, het toilet, de 
garderobe, de meterkast en de 
trapopgang naar de eerste 
verdieping. 




Het toilet is gedeeltelijk betegeld en 
lekker fris. De ruimte is voorzien 
van een staand toilet met fonteintje 
en bijpassende kraan. 

Entree





Woonkamer

Via de hal kom je binnen in de ruime 
woonkamer. Deze is ingedeeld in 
een zit- en een eetgedeelte en is 
bijzonder licht door de grote 
raampartijen. 

De twee openslaande tuindeuren 
bieden toegang tot de zonnige 
achtertuin. 



De wanden in de woonkamer zijn 
voorzien van stucwerk en behang. Het 
plafond is voorzien van stijlvol stucwerk 
met mooie sierlijsten. De woonkamer 
beschikt over een tegelvloer en in het 
zitgedeelte is een mooie houten vloer 
gelegd. De sfeervolle open haard en de 
mooie, luxe kastenwand maken de 
ruimte helemaal af!








Wie kookt er nu niet graag in zo'n 
prachtige keuken?

Deze keuken is van alle gemakken 
voorzien.




Deze prachtige keuken beschikt over 
een kookeiland met veel kastruimte. 
Daarnaast is de keuken voorzien 
van een gaskookplaat, een 
vlakscherm afzuigkap, een 
ingebouwde koelkast, een oven, een 
vaatwasser, een grote keramische 
spoelbak met een fraaie, 
bijpassende kraan en een 
natuurstenen blad. 

Keuken





Kantoor en bijkeuken

Vanuit de keuken is het kantoor en 
de bijkeuken bereikbaar. 

Het kantoor is voorzien van 
vloerbedekking en de wanden zijn 
afgewerkt met houten schroten en 
granol. De bijkeuken beschikt over 
aansluitingen voor wasapparatuur. 
Tevens is de ruimte voorzien van 
een doucheruimte, een bergkast en 
toegang tot de c.v.-ruimte. 








Via de overloop op de eerste 
verdieping is er toegang tot de 
badkamer, de berging en vier mooie 
slaapkamers.




Twee slaapkamers zijn ruim van 
opzet. Een daarvan beschikt over 
een balkon, de andere biedt toegang 
tot de bergzolder middels een 
vlizotrap. 




Alle kamers zijn voorzien van mooie 
vloerbedekking. De wanden en 
plafonds zijn afgewerkt met 
stucwerk of met houten schroten. 

Eerste verdieping












De badkamer is prachtig afgewerkt 
in Engelse stijl. De ruimte is 
gedeeltelijk betegeld met daarboven 
bijpassend stucwerk.




De badkamer beschikt over een 
mooie, royale inloopdouche, een 
vaste wastafel, een staand toilet en 
een design radiator. 




Het prachtige vrijstaande ligbad op 
pootjes met fraaie, bijpassende 
kraan maakt de ruimte helemaal af!

Badkamer












De achtertuin is gesitueerd op het 
zonnige zuiden. Direct tegen de 
woning ligt een mooi zonneterras 
met sierbestrating. Ook beschikt het 
terras over een praktische 
zonneluifel. 




De groene achtertuin is voorzien van 
een gazon, borders met vaste 
planten, een houten schutting en 
een mooie vijverpartij. 




Ook vindt u hier het grote bijgebouw 
met berging en de achterom. 

Tuin



Bijgebouw

Dit luxe, multifunctionele bijgebouw 
kan op verschillende manieren 
gebruikt worden. Bijvoorbeeld voor 
de hobbyist, mantelzorg, 
guesthouse, garage of een beroep 
aan huis. 

Het gebouw beschikt over een 
toiletruimte, een wastafel en maar 
liefst drie multifunctionele ruimtes. 



Begane grond



Eerste verdieping



Bijgebouw begane grond



Bijgebouw verdieping



Kadastrale kaart



Locatie

Casteren

Casteren is een dorp dat deel 
uitmaakt van de gemeente Bladel 
en is gelegen in regio de Kempen, 
ongeveer 25 km ten zuiden van 
Tilburg en 20 km ten zuidwesten 
van Eindhoven. 

Casteren telt ongeveer 1000 
inwoners en is daarmee het op één 
na kleinste dorp van de gemeente 
Bladel. 

Casteren is een zeer landelijk dorp.

Men kan in de omgeving mooie 
wandelingen maken door de 
uitgebreide natuurgebieden.



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
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