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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.

Mijn passies voor wonen, marketing en 

dienstverlening komen allemaal samen in 

mijn werk bij Pit Makelaars. Als spin in 

het web zorg ik voor een optimaal 

contact tussen jou en ons kantoor: 

tijdens, maar ook na het aan- of 

verkoopproces van jouw woning.


Ik ondersteun onze makelaars als 

assistent makelaar i.o. en ik ben met 

mijn marketingachtergrond 

verantwoordelijk voor vraagstukken als: 

“Hoe zorgen wij er voor dat jouw woning 

de aandacht krijgt die het verdient?”. 



Kenmerken Soort

Type


Kamers

Gebruiksoppervlakte wonen


Perceeloppervlakte

Inhoud


Bouwjaar

semi-bungalow

2-onder-1-kap

4

119 m²

288 m²

462 m³

1995





Ruime semi-
bungalow op leuke 

locatie!
Welkom in deze mooi gelegen,  sfeervolle, 
speels ingedeelde, semi-bungalow op een 
perceel van maar liefst 288 m²!




Vele voorzieningen bevinden zich in de 
directe omgeving van deze woning. Het 
gezondheidscentrum ligt zelfs aan de 
overzijde van de straat. Voor je dagelijkse 
boodschappen kun je gebruik maken van de 
diverse winkels op de markt, welke op 5 
minuten fietsen is gelegen. Daarnaast zijn 
ook de uitvalswegen en diverse 
sportaccommodaties in de directe nabijheid. 

De woning is gebouwd in 1995 en geheel 
voorzien van hardhouten kozijnen en 
dubbele beglazing, vloer-, dak- en 
spouwmuurisolatie.




Het is een bijzonder ruim speels ingedeeld 
huis. Dit valt op in de royale, lichte 
woonkamer met open keuken maar zeker 
ook onder de mooie overkapping en de 
verrassend ruime, speels aangelegde tuin.




- Ook beschikt de woning over een 

praktische bijkeuken en inpandige garage. 
De ruime oprit biedt zelfs plaats aan 
meerdere auto's.




- De 3 slaapkamers en 2 badkamers maken 
het plaatje compleet.




- Dit huis is ideaal voor zowel een gezin als 
een stel op leeftijd. 




- De slaapkamer en badkamer op de begane 
grond bieden alle comfort. Vanwege de 
tweede badkamer op de verdieping is er 
volop flexibiliteit in het gebruik van dit huis.




Kortom: een royaal, speels ingedeelde en 
ruim opgezette semi-bungalow op een 
royaal perceel en dus zeker een bezichtiging 
waard!

 





Bij binnenkomst betreed je de ruime 
ontvangsthal. Hier bevinden zich de 
meterkast en de toiletruimte.




Het toilet is gedeeltelijk betegeld 
met daarboven net stucwerk. De 
vloer is voorzien van een mooie, 
antracietkleurige tegelvloer. Het 
toilet is voorzien van een fonteintje 
met een bijpassende kraan.




In de hal ligt een eikenhouten vloer 
welke is doorgelegd in de 
woonkamer en de keuken. 




Er is voldoende ruimte voor het 
plaatsen van een garderobe of een 
extra kast! Er is een hele mooie 
paneeldeur met glas geplaatst die 
toegang tot de woonkamer biedt.

Entree



Woonkamer

Wanneer je vanuit de hal 
binnenkomt in de woonkamer word 
je direct verrast door de ruimte en 
het licht! 




De royale woonkamer is een zee van 
licht en biedt uitzicht op het voetpad 
en de brede groenstrook voor de 
woning.




De wanden en het plafond zijn 
afgewerkt met net stucwerk.




Vanuit de woonkamer is er toegang 
tot een royale inbouwkast onder de 
trap.




Een heerlijke ruime kamer, waar je 
de vrijheid hebt om deze in te delen 
naar je eigen inzicht en wensen!





De ruime woonkeuken is voorzien 
van een leuke keukeninrichting in 
hoekopstelling en is voorzien van 
diverse onder- en bovenkastjes, een 
gaskookplaat met wokbrander, een 
RVS-afzuigkap, een vaatwasmachine 
en een ingebouwde koelkast.  




De keuken is afgewerkt met een 
antraciet kleurig kunststof blad. 




Nabij de keuken ligt de praktische 
bijkeuken met fijne vaste kast en 
toegang naar de inpandige garage.




Vanuit de keuken bieden de 
openslaande tuindeuren toegang tot  
de sfeervolle overkapping en de 
speels aangelegde groene tuin.  

Keuken







Slaapkamer

De slaapkamer met een moderne 
badkamer ensuite is licht vanwege 
het grote raam en is heerlijk ruim.




Op de vloer ligt een mooie laminaat 
vloer en de muren zijn voorzien van 
net stucwerk en behang. 




De ensuite badkamer is volledig 
betegeld en lekker fris! 




Er is een douchecabine gerealiseerd 
met twee openslaande deuren. De 
badkamer is voorzien van een groot 
ligbad met handdouche en 
thermostaatkraan. 




Tevens is er een vaste wastafel in 
de badkamer geplaatst met een 
spiegel. 




Er is voldoende ruimte voor het 
plaatsen van een badmeubel! 







De fraaie, privacy biedende 
achtertuin is goed onderhouden, en 
bevindt zich op het zonnige 
zuidwesten. Hierdoor kun je vrijwel 
de gehele dag van het zonnetje 
genieten! 




Direct tegen de woning is een 
gezellige overkapping geplaatst 
welke is voorzien van sfeervolle 
spots. Vanuit de overkapping heb je 
zicht op de fraai aangelegde vijver.




Aan de achterzijde van de tuin 
bevindt zich een royale berging waar 
voldoende ruimte is om 
tuingereedschap op te bergen en te 
klussen.

Tuin





Eerste verdieping

Middels een vaste trap bereik je de 
eerste verdieping. Hier bevinden 
zich twee royale slaapkamers en een 
badkamer. 




De vloer op de gehele eerste 
verdieping is voorzien van laminaat 
en de wanden zijn gestuct. 




De eerste slaapkamer is gelegen aan 
de achterzijde van de woning. 
Middels een vlizotrap bereik je de 
tweede verdieping hier is voldoende 
ruimte voor het op bergen van 
spullen! 




De tweede slaapkamer is gelegen 
aan de voorzijde van de woning. 
Beide slaapkamers zijn erg ruim en 
heerlijk licht. 





De frisse badkamer is geheel 
betegeld en comfortabel.




Naast de douche bevinden zich in 
deze ruimte het toilet en een 
wastafel met bijpassende kraan.




Er is een douchecabine gerealiseerd 
met transparante douchewand. De 
thermostaatkraan met handdouche 
zorgen voor een prettige 
douchebeleving.




De wanden en de vloer zijn volledig 
betegeld met een witte marmerlook 
tegel.




Een ruime badkamer waar je 
heerlijk kan vertoeven!

Badkamer





Begane grond



Eerste verdieping



Zolder



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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