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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.

De spin in het web van ons 

makelaarskantoor. Danish is degene die de 

telefoon aan neemt en je welkom heet 

wanneer je bij ons op kantoor komt. Ze 

maakt de prachtige magazines voor onze 

huizen en is degene die langs komt op het 

leukste moment van het verkoopproces. Ze 

brengt de verkoopborden bij de gelukkige 

verkopers.



Kenmerken Soort

Type


Kamers

Gebruiksoppervlakte wonen


Overige inpandige ruimte

Perceeloppervlakte


Inhoud

Bouwjaar

landhuis / villa

vrijstaande woning

8

202 m²

75 m²

1210 m²

1065 m³

2007





Landelijk en luxe 
wonen in 


Hooge Mierde
Voel je thuis in deze fantastisch ruime, luxe 
woning voorzien van exclusief zwembad met 
poolhouse en inpandige garage op een groot 
perceel met prachtig weids uitzicht over de 
landerijen en bossen. 




Deze woning ligt heerlijk vrij aan de voor- 
en aan de achterzijde net buiten de 
bebouwde kom van Hooge Mierde. Het is 
een bijzonder ruim huis. Dit valt op in de 
royale sfeervolle woonkamer, de fijne lichte 
tuinkamer maar ook zeker in de gezellige, 
complete leefkeuken. Het betreft een ideale 
woning voor een groot gezin, maar ook een 
bewoner met familie op afstand zal zich hier 
heel goed thuis voelen vanwege de tweede 
badkamer en mogelijkheden die het huis 
biedt. Met het oog op de toekomst gericht, 
is de hele woning uitermate duurzaam en 
energiezuinig gebouwd. De 50 zonnepanelen  
en zonnecollectoren zorgen ervoor dat deze 
woning een minimale energierekening krijgt. 
De volledig geautomatiseerde warmtepomp 
koelt het huis in de zomer en zorgt voor een 
aangename temperatuur in de winter.


•	 Op en top geïsoleerde woning met 
kunststof kozijnen voorzien van HR++ 
beglazing en vloerverwarming in de gehele 
woning.

•	Een  ruim huis met aparte werkkamer, 
multifunctionele inpandige garage. Naast de 
slaapkamer en badkamer op de begane 
grond zijn er nog drie slaapkamers en een 
badkamer op de verdieping.

•	Het  huis heeft een zeer luxe afwerking en 
is van alle gemakken voorzien, waaronder 
een alarminstallatie, centraal 
stofzuigersysteem, geluidsinstallatie, 
zonnescreens en volledig geautomatiseerde 
tuinberegeningsinstallatie aangesloten op de 
grondwaterpomp.

•	De  woning heeft een diepe privacy 
biedende achtertuin met een verwarmd 
zwembad en een prachtig poolhouse met 
extra berging.

•	De  woning heeft twee opritten waar 
meerdere auto's kunnen parkeren en een 
vrije achterom naar de tuin.



Entree

Bij binnenkomst zie je meteen de 
luxe afwerking van de woning. Je 
oog valt direct op de fraaie glas-in-
lood ramen, de ruimtelijke vide en 
de mooie hardhouten trap.




Op de vloer ligt een donkere tegel 
met daaronder vloerverwarming. De 
wanden en het plafond met open 
nok zijn strak gestuct.




Vanuit de hal is de uitgebreide 
meterkast en alarminstallatie 
toegankelijk. 




Vanuit deze fraaie hal loop je de 
sfeervolle woonkamer binnen.







Zitkamer

Wanneer je vanuit de hal de 
moderne woonkamer binnenkomt, 
zie je pas echt de ruimte in deze 
woning.




De L-vormige zitkamer is het 
centrale punt van deze woning en is 
zo royaal dat je er gemakkelijk 
meerdere fijne zithoeken kunt 
creëren. Aan de voor- en achterzijde 
is de zitkamer afsluitbaar door 
mooie en suite deuren met op maat 
gemaakte kasten.




Op de vloer ligt een mooie 
keramische tegel met 
houtnerfstructuur. De wanden en 
het plafond zijn strak gestuct en 
voorzien van inbouwspots.




De kwalitatief hoogwaardige 
gashaard zorgt voor nog meer extra 
sfeer op koude winterdagen.







Door de mooie en suite deuren kom 
je in de leefkeuken aan de voorzijde 
van de woning.




Wie kookt er nu niet graag in zo'n 
droomkeuken.




De keukeninrichting past perfect bij 
een landelijke leefkeuken.

In de U-vormige opstelling met 
Belgische hardstenen werkblad is 
alle benodigde inbouwapparatuur te 
vinden.  Er is een inductie kookplaat 
met afzuigkap, een grote koelkast, 
een combi oven, vaatwasser en een 
quooker. In de trapkast is ruim 
voldoende plek om je voorraad te 
bewaren.




Kom genieten van het prachtige 
vrije uitzicht aan de voorkant!

Keuken









Slaap-/ Badkamer

Aan de zijkant van de woning ligt de 
ouderslaapkamer met eigen 
badkamer.




De hoge nok met gevelraam en het 
velux dakraam zorgen voor een hele 
bijzondere sfeer in deze kamer. De 
vloer van de woonkamer is in de 
slaapkamer doorgelegd. Er zijn op 
maat gemaakte kasten gerealiseerd. 
Er is voldoende ruimte voor een 
grote kledingkast.




De fijne inbouwkast biedt extra 
bergruimte voor kleding en 
linnengoed.




De badkamer en suite biedt alle 
privacy en is lekker compleet. Een 
mooie inloopdouche met 
bijpassende kranen en een een 
wastafel met meubel en spiegelkast. 
Natuurlijk ontbreekt het toilet in 
deze ruimte niet.











Tuinkamer

Door de eigentijdse en suite deuren 
aan de achterzijde van de zitkamer 
loop je zo de heerlijk lichte 
tuinkamer in.




Een ideale ruimte met prachtig zicht 
op de achtertuin en de daarachter 
gelegen landerijen, rijkend tot aan 
de bossen van Hooge Mierde. 




Deze kamer heeft dezelfde luxe 
afwerking als de zitkamer en ook 
aan deze zijde zijn mooie op maat 
gemaakte inbouwkasten gemaakt.




De ruimte is op vele manieren te 
gebruiken, je kan hierbij denken aan 
een afsluitbare speelkamer of fijne 
tv-kamer.




Via de enorme schuifpui, loop je in 
de zomer zo met je drankje de gave 
tuin in. Met een automatisch 
instelbaar zonnescreen, kun je de 
warmte in de zomer buiten houden.





Bijkeuken en Garage

Aansluitend aan de tuinkamer ligt de 
praktische bijkeuken. Op de vloer 
ligt dezelfde tegel als in de hal en de 
wanden zijn met een mooi witte 
landscape tegel afgewerkt. De 
bijkeuken heeft een maatwerk 
wastafelmeubel met inbouwspots, 
een inbouwkoelkast en extra kasten 
om je spullen op te bergen.




De naastgelegen toiletruimte heeft 
dezelfde betegeling, een 
vrijhangend toilet en mooi 
fonteintje.




In de grote inpandige garage is ook 
een wasmachine aansluiting 
aanwezig. Deze luxe garage heeft 
op afstand bedienbare openslaande 
deuren.

De tuin is toegankelijk via de 
loopdeur en een vaste trap gaat 
naar de grote bergzolder waar het 
centrale stofzuigersysteem is 
geplaatst.







Werkkamer

Vanuit de garage is de 
multifunctionele werkkamer 
toegankelijk. Wat een luxe! De 
openslaande tuindeuren bieden 
uitzicht op het zwembad en 
poolhouse. Dit gecombineerd met de 
rustige ligging en neutrale 
afwerking, maakt deze ruimte een 
ideale thuiswerkplek.







Tuin - Zwembad - Poolhouse

Uitzicht, privacy, rust, ontspanning!

Dat is wat deze tuin uitstraalt en biedt.




Dé eyecatcher in de tuin is het grote zwembad met een prachtig poolhouse. Tel hier 
het bijzonder vrije uitzicht bij op, met als resultaat een uniek geheel!




De door een architect ontworpen tuin, poolhouse en zwembad zijn in 2020 
gerealiseerd. 

Het zwembad is voorzien van de meest moderne techniek: volledige automatische 
pompen, filtratie, verwarming, chloordosering, verlichting en een elektrisch 
bedienbaar en energiezuinig solar lamellendek.




De keramische terrastegels lopen naadloos over in de op maat gemaakte 
zwembadrand, wat de tuin een complete en luxe uitstraling geeft.




Het hoogwaardig afgewerkte poolhouse is een heerlijke plek om te vertoeven na een 
verkwikkende duik in het fantastische zwembad. Vanuit je luie stoel heb je middels 
een afsluitbare doorkijk een geweldig uitzicht aan de achterzijde van de tuin. 

Met de ingebouwde koelkast heb je koele drankjes bij de hand. 




 Kom jij hier deze zomer genieten?







Via een vaste trap bereik je de 
eerste verdieping. Op de overloop 
ligt een keurige laminaat vloer welke 
in alle slaapkamers is doorgelegd. 




Op deze verdieping bevinden zich 
drie royale slaapkamers en de 
compleet ingerichte badkamer. 




De slaapkamer aan de voorzijde van 
de woning is bijzonder ruim en is 
voorzien van een praktische inloop 
kast. Er is een heerlijk natuurlijke 
lichtinval door de ramen welke zijn 
voorzien van HR++ beglazing.




De wanden zijn afgewerkt met een 
sfeervol behang en het plafond is 
gestuct. De overige slaapkamers 
zijn voorzien van dezelfde 
kwaliteiten.

Eerste verdieping









Badkamer

De luxe, deels betegelde badkamer 
is heerlijk fris en van alle gemakken 
voorzien! 




Bij binnenkomst valt je oog direct op 
het fraaie bubbelbad met 
thermostaatkraan.




De bijzonder compleet ingerichte 
badkamer is voorzien van een 
douche met thermostaatkraan, een 
toilet en een praktisch badmeubel. 




In het badmeubel aan de wand is 
volop bergruimte en tevens een 
waskom. 




Het Velux dakraam zorgt voor een 
heerlijke lichtinval en maakt het 
mogelijk om de badkamer op een 
natuurlijke manier te laten 
ventileren.




Alles om optimaal te genieten! 





Begane grond



Eerste verdieping



Poolhouse met berging



Kadastrale kaart



Locatie

Reusel - De Mierden

De gemeente Reusel-De Mierden 
telt bijna 13.000 inwoners waarvan 
8.500 in Reusel zelf. Hooge Mierde 
ligt westelijk van de Reusel en is 
omringd door landbouwgebied en 
enkele kleine perceeltjes naaldbos. 
De ligging van Hooge Mierde tegen 
de Belgische grens en op ca. 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. 



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








www.pitmakelaars.com


