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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


wonen

Perceeloppervlakte


Inhoud

Bouwjaar

eengezinswoning

2-onder-1-kapwoning

7




203 m²

314 m²

691 m³

1998





Ruimte, rust en 
genieten!

Welkom in dit verrassend ruime huis met 
een tuinkamer én een praktijk-/
hobbyruimte met pantry en toilet. Met maar 
liefst vier slaapkamers met de mogelijkheid 
voor een vijfde slaapkamer. Een ruime, 
privacy biedende tuin maakt het geheel 
compleet.




De woning kenmerkt zich door het vele licht 
en de diverse verschillende ruimtes die je 
naar eigen inzicht hun bestemming kunt 
geven. 




Het huis is mooi verzorgd en heerlijk ruim. 
Op de eerste verdieping is de royale 
badkamer met hoekbad, douche, dubbele 
wastafel in meubel en vrijhangend toilet. 
Daarnaast zijn er drie ruime slaapkamers.




Op de tweede verdieping vind je de vierde 
slaapkamer die zo groot is dat je er 
gemakkelijk een vijfde slaapkamer bij kunt 
maken.  









Maar ook buiten is het goed toeven! De 
heerlijke tuin heeft een berging met een 
grote, gezellige overkapping, een 
zonneterras en gazon. Er is volop ruimte om 
te spelen en te genieten.




Dooleg 31 ligt in een gewilde woonwijk met 
een mooie mengeling van oudere en jongere 
mensen en gezinnen. 




Alles is dichtbij; van de basisschool, Jong 
Nederland tot het winkelcentrum van 
Reusel. 




Dit is echt een heel leuk multifunctioneel 
huis. Of je nu met een groot gezin wilt 
wonen, aan huis wilt werken of zelfs op de 
begane grond wilt slapen. Het kan hier 
allemaal. 




Bel, app of mail ons voor een afspraak, wij 
laten je dit leuke huis graag zien!



Entree

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 ruime hal 
vind je de deur naar de toiletruimte 
met vrijhangend toilet en bijpassend 
fonteintje, de trapopgang en de 
deur naar de woonkamer.





Wat een ruimte en licht!




Meteen als je binnenkomt, word je 
verrast door de combinatie van 
woonkamer, keuken en tuinkamer. 
Verschillende ruimtes, waar je je 
rustig kunt terugtrekken, maar waar 
je tegelijkertijd tóch met elkaar in 
verbinding blijft.




Op de gehele benedenverdieping ligt  
een speelse tegelvloer die voorzien 
is van vloerverwarming.




De grote raampartijen aan de voor- 
en achterkant van de woonkamer 
zorgen voor een ruimtelijk gevoel en 
veel lichtinval.

Woonkamer



De huiskamer heeft mooie accenten 
zoals het grote hoekraam aan de 
voorkant en de afgeronde muur bij de 
zithoek. 




Het MDF plafond is over de gehele 
lengte voorzien van sfeervolle 
spotverlichting.





Keuken

Wie wil er nu niet koken in deze 
ruime keuken! De keuken is van alle 
gemakken voorzien zoals een oven, 
keramische kookplaat, combi-oven, 
een ingebouwde koelkast en 
uiteraard een vaatwasser. Vanuit de 
keuken heb je steeds contact met  
de woonkamer en tuinkamer.





Tuinkamer

Da's pas fijn! Al in het voorjaar 
genieten van de zon!




Door de grote raampartij en de 
schuifpui heb je zicht op de tuin en 
loop je bij mooi weer zo de tuin in.




Een heerlijke kamer voor alle 
seizoenen!





Vanwege de grootte van de tuin is 
er altijd wel een zonnig plekje of 
juist schaduw te vinden. 




Een heerlijke tuin met een berging 
met een mooie, grote veranda, een 
zonneterras en een gazon.




Volop ruimte om te spelen en te 
ontspannen.




De tuin heeft een eigen achterom en 
biedt veel privacy.




Een fijne plek om te vertoeven vanaf 
de eerste zonnestralen in de 
ochtend tot de zonsondergang!

Tuin









Vanuit de tuinkamer heb je ook 
toegang tot de wasruimte met 
aansluitingen voor witgoed en een 
loopdeur naar de tuin.




Naast de wasruimte is een pantry 
met een keukenblok en een 
toiletruimte. Via deze ruimte ga je 
naar een kamer die je voor allerlei 
doeleinden kunt gebruiken. Wat 
denk je van een slaapkamer, 
studeer-, speel- of hobbykamer?




De kamer kan ook goed dienen als 
praktijkruimte. De toegangsdeur ligt 
aan de straatkant en je hebt vanuit 
deze kamer direct toegang tot de 
pantry en toiletruimte. 




Mogelijkheden te over. Vul maar in!



Badkamer

Op de eerste verdieping vind je deze 
ruime badkamer met een hoekbad, 
een vrijhangend toilet, dubbele 
wastafel in meubel met verlichting, 
een douche met geïntegreerd zitje 
en mooie designradiator.

Een heerlijke plek om te 
ontspannen! 



Op de eerste verdieping zijn drie 
ruime slaapkamers. Allemaal lekker 
licht en voorzien van laminaat. De 
muren en plafonds zijn gestuct en 
alle kamers hebben mooie 
paneeldeuren.




Alle ramen zijn voorzien van HR glas 
én grotendeels voorzien van horren 
om insecten buiten te houden.




Op de tweede verdieping is de 
vierde slaapkamer. Deze is zo groot 
dat je er gemakkelijk twee 
slaapkamers van kunt maken.

Slaapkamers





Ouderslaapkamer

De ruime ouderslaapkamer op de 
eerste verdieping heeft dezelfde 
looks als de andere kamers. De 
kamer ligt aan de achterkant van 
het huis en kijkt uit over de tuin. 
Deze kamer heeft verder een ruime 
vaste kastenwand waar je blij van 
wordt!



Tweede verdieping

Wat een ruimte! Ook de tweede 
verdieping is een zee van licht. Op 
de gigantische zolderkamer zit een 
heel leuk half rond raam in de 
topgevel. Daarnaast is er ook nog 
een dakraam. De kapschuinte zorgt 
samen met de balken voor een 
speels effect.



Begane grond



Eerste verdieping



Tweede verdieping



Berging met overkapping



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 20 
km 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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