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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

4




139 m²

343 m²

500 m³

1927





Wonen en 
genieten!

Met volle teugen genieten van dit leuke, 
sfeervolle huis met maar liefst vier 
slaapkamers en een bijgebouw dat je kunt 
gebruiken voor bed & breakfast, 
hobbyruimte, praktijk, garage 
mantelzorgwoning, noem maar op!




Een van de slaapkamers bevindt zich met de 
badkamer ensuite op de begane grond. Een 
grote woonkeuken met eetkamer-en-keuken 
in-één vormt de centrale, gezellige ruimte 
van het huis. 




De gehele woning heeft HR++ beglazing 
en wordt verwarmd met een jonge cv ketel 
uit 2018 en een pelletkachel. Een 
energiezuinig huis vanwege de volledige 
isolatie met o.a. HR++ beglazing en de 
zonnepanelen (geplaatst in 2019 - eventueel 
ter overname). 




Ook buiten is het goed toeven in de grote 
tuin. 







Deze is zo groot dat je altijd wel een zonnig 
plekje of juist de schaduw op kunt zoeken. 
Dit laatste kan sowieso onder de gezellige 
overkapping. En niet te vergeten: achter in 
de tuin is het multifunctionele bijgebouw 
met ook daar een optimale isolatie en 
pelletkachel.




Het huis ligt in Reusel met veel  
voorzieningen in de directe omgeving van 
de woning. Voor de dagelijkse 
boodschappen kun je gebruik maken van de 
diverse winkels op de markt die op zo'n 5 
minuten fietsen is.




Daarnaast zijn er ook de uitvalswegen en

diverse sportaccommodaties in de directe

nabijheid. Via de snelweg in Hapert ben je 
zo een eind weg of in hartje centrum 
Eindhoven. Ook het centrum van Tilburg is 
niet ver weg. 

En als je de natuur in wil, hoef je maar naar 
buiten te stappen!



Nog voordat je het grindpad naar de 
voordeur opgaat, zie je de sfeervolle 
gevel van de woning met 
gemetselde hanenkammen boven de 
kozijnen en zinken elementen zoals 
de dakranden en hemelwater-
afvoeren.




Bij binnenkomst kom je in de ruime 
hal die toegang geeft tot de 
eetkamer en het toilet.




De toiletruimte heeft een 
vrijhangend toilet met bijpassend 
fontein en een urinoir. De wanden 
zijn betegeld met een grote witte 
landscape tegel. Op de vloer met 
vloerverwarming liggen tegels van 
Belgisch hardsteen.

Entree





Eetkamer/woonkeuken

Wat een heerlijke ruimte! De 
woonkeuken is meer dan groot 
genoeg voor een grote eettafel. 
Ruimte genoeg om met z'n allen 
samen te zijn en te genieten!




Op de gehele benedenverdieping ligt 
vloerverwarming. Daarnaast zorgt 
een pelletkachel ervoor dat het hier 
snel behaaglijk warm is.




Het is echt dé centrale ruimte van 
het huis. Vanuit de woonkeuken zijn 
de deuren naar de hal, de 
slaapkamer, de badkamer en naar 
de woonkamer.




Een sfeervolle ruimte met een wand 
met steenstrips, wandverlichting en 
ook hier de antracietkleurige 
tegelvloer. Een grote trapkast zorgt 
voor extra bergruimte.







Tussen het eetgedeelte en de 
keuken is een watereiland met bar 
zodat je onder het genot van een 
drankje de verrichtingen van de kok 
op de voet kunt volgen! 




De keuken heeft volop kast- en 
werkruimte en is van alle gemakken 
voorzien: een inductie kookplaat, 
een combi-oven, een ingebouwde 
koelkast en een vaatwasser. Er is 
zelfs nog een extra wandopstelling. 

Door de schuifpui kijk je zo de 
zonnige achtertuin in. 




Vanuit de keuken ga je naar het 
achterportaal waar je toegang hebt 
tot de wasruimte met opbergkast, 
bovenkastjes en aansluitingen voor 
het witgoed.


Keuken



De woonkamer is speels ingedeeld 
vanwege de twee zithoeken. Een 
gezellige ruimte met spotverlichting 
en uitzicht op de straat.




De sfeervolle kamer heeft diepe 
vensterbanken en hoge plinten.




Op de vloer ligt een pvc. De wanden 
zijn gestuct en behangen.




Vanuit de woonkamer heb je 
toegang tot de meterkast en de 
trapopgang naar de eerste 
verdieping.

Woonkamer





Ouderslaapkamer

De ouderslaapkamer is op de begane 
grond en heeft een badkamer ensuite.  
Een rustige, sfeervolle kamer die met 
het raam aan de achterzijde van het 
huis is gelegen. Ook hier zijn de wanden 
gestuct en behangen en heeft de draai-/
valraam dubbele beglazing. 

Met de grote ingebouwde kast heb je 
meer dan genoeg ruimte voor je 
garderobe.



Badkamer

De moderne badkamer met vloer-
verwarming heeft een vrijhangend 
toilet, een dubbele wastafel, een 
designradiator en een inloopdouche 
met stortdouche, aangesloten op 
een CW5 ketel die minstens 12,50 l/
min. afgeeft. Een heerlijke ruimte 
om in te ontspannen!



Op de gehele bovenverdieping ligt 
een mooi laminaat. De wanden zijn 
voorzien van sierpleister of zijn 
behangen. Er zijn drie mooie 
slaapkamers.




Een van de kamers heeft een 
dakkapel en de kamers hebben een 
tv aansluiting. De kamers zijn stuk 
voor stuk lekker licht. Een van de 
kamers heeft spotverlichting.




Een leuk detail is dat een van de 
kamers wat hoger ligt en via een 
lage trap bereikbaar is.




Op de overloop is een vlizotrap naar 
de tweede verdieping waar je nog 
meer bergruimte en de cv vindt.

Eerste verdieping









Wat een fijne grote tuin! Er is altijd 
wel een plekje n de zon of juist in de 
schaduw te vinden! De tuin heeft 
een zonneterras met houten 
vlonders, een gazon en een 
schutting met penanten en houten 
schuttingdelen.




Als bonus is er een fantastische 
overkapping met een straalkachel, 
elektriciteit en internetaansluiting. 
Elk jaargetijde is het heerlijk toeven 
hier; in de winter met glühwein en 
in de zomer met een fris drankje. De 
overkapping zit vast aan een 
berging waar je je fietsen e.d. 
gemakkelijk kwijt kunt. 

Maar er is meer: achter in de tuin is 
een tweede, multifunctioneel 
gebouw!

Tuin





Bijgebouw

Een mooie ruimte met laminaat, een 
keuken met een granieten aanrechtblad, 
ingebouwde koelkast, diepvries en 
combi-oven. Een grote inbouwkast zorgt 
voor veel bergruimte. De rest zet je op 
de vliering! Een pelletkachel met 
afstandsbediening en de volledige 
isolatie zorgen voor comfort.



Begane grond



Eerste verdieping



Tweede verdieping



Berging met overkapping



Bijgebouw begane grond



Bijgebouw eerste 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 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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