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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.

Met 15 jaar ervaring in de 

makelaardij is er geen enkele 

casus waar Emmie de 

oplossing niet voor vindt.


Als kandidaat makelaar heeft 

ze al vele mensen mogen 

begeleiden naar hun nieuwe 

thuis.


Met haar positieve uitstraling 

en enthousiasme staat zij 

iedereen te woord en kun je 

rekenen op professioneel en 

persoonlijk advies.


Emmie draagt met haar 

punctualiteit, kennis en passie 

bij aan het ontzorgen van 

onze klant.

Danish Wouters

Medewerker binnendienst

makelaar@pitmakelaars.com

(06) 10 494 087

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


Perceeloppervlakte

Inhoud


Bouwjaar




Energielabel

eengezinswoning

vrijstaande woning

7

222 m²

945 m²

897 m³

1974, nadien geheel 
gerenoveerd en verbouwd

A+++





Koffers pakken & 
wonen maar!

Welkom in deze vrij gelegen, 
gemoderniseerde, vrijstaande woning 
(Energielabel A+++) met een eigen oprit, 
carport en een royale werkplaats.




Voel je thuis in dit luxe huis, gelegen op een 
kindvriendelijke locatie aan de rand van 
Wintelre. Op korte afstand van het gezellige 
dorp met onder andere een supermarkt, 
basisschool en diverse horecagelegenheden. 

Tevens is de woning gelegen op korte 
afstand van ASML en zijn de uitvalswegen 
naar Eindhoven en snelwegen goed te 
bereiken. 




De woning kenmerkt zich door de vele 
natuurlijke lichtinval en de speelse indeling 
met verschillende ruimtes die je naar eigen 
inzicht een bestemming kunt geven.




Het huis is lekker luxe en heerlijk ruim. 
Twee slaapkamers bevinden zich op de 
begane grond, op de eerste verdieping zijn 
maar liefst vier ruime kamers gecreeërd.





•	Het huis is optimaal geïsoleerd door 
middel van HR-glas, dak-, muur- en 
vloerisolatie, wordt verwarmd en gekoeld 
middels een grondwarmtepomp en is 
voorzien van 42 zonnepanelen.

 

•	Een mooi aangelegde, privacy biedende 
achtertuin met vele mogelijkheden en 
toegang tot een berging/thuiswerkplek én 
werkplaats. Een ideale ruimte voor de 
motorrijder of hobbyist. 




•	Een mooi afgewerkte, lichte woonkamer 
met een antracietkleurige tegelvloer met 
sfeervolle plafondspots en sierlijsten. 




•	De moderne keuken is uitgerust met alle 
apparatuur die je nodig hebt om heerlijk te 
koken. 




•	Verschillende, multifunctionele ruimtes zijn 
gesitueerd op de begane grond waaronder 
maar liefst 2 royale slaapkamers met beide 
toegang tot een eigen badkamer! 



Bij binnenkomst betreed je de 
ruime, gezellige ontvangsthal met 
een fraaie antracietkleurige 
tegelvloer. 




Vanuit de ontvangsthal heb je 
toegang tot het toilet, de 
trapopgang naar de eerste 
verdieping, de woonkamer, keuken 
en de hal naar de slaap-, en 
werkkamer op de begane grond. 




De moderne toiletruimte is volledig 
betegeld en lekker fris. Tevens is er 
een bijpassend fonteintje geplaatst.




Er is voldoende ruimte voor het 
plaatsen van een garderobe en een 
dressoir. 

Entree





Woonkamer

Wanneer je vanuit de hal de 
woonkamer binnen stapt, word je 
direct verrast door het moderne 
afwerkingsniveau in deze ruimte. De 
wanden en het plafond zijn voorzien 
van mooi strak stucwerk.




De L-vormige woonkamer is heerlijk 
licht en ingedeeld in een zit-, en 
eetgedeelte. 




In het zitgedeelte aan de voorzijde 
is voldoende ruimte voor het 
plaatsen van een grote hoekbank.




Via de openslaande deuren heb je 
toegang tot het overdekte terras.




De fraaie inbouwspots en de 
sierlijsten aan het plafond maken 
het plaatje helemaal compleet. 




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





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




Deze moderne keuken in 
wandopstelling mét kookeiland is 
van alle gemakken voorzien.




Een gaskookplaat, een quooker, een 
fraaie afzuigkap, een vaatwasser, 
een ingebouwde koelkast en een 
combimagnetron. 




Het fraaie kookeiland in combinatie 
met diverse onderkasten zorgen 
voor volop bergruimte om al je 
keukengerei op te bergen. 




Tijdens het koken heb je via het 
raam een fijn zicht op de gezellige 
overkapping. 

Keuken





Wasruimte + Bijkeuken

Vanuit de hal heb je toegang tot de 
praktische wasruimte op de begane 
grond. 




Hier bevinden zich de aansluitingen 
voor de wasmachine en droger.




Vanuit de wasruimte betreed je de 
ruime bijkeuken (voormalige 
inpandige garage) met een 
donkerkleurige laminaat vloer. 




Er is een keukenblok in 
hoekopstelling geplaatst en een op 
maat gemaakte, praktische 
bergkast. 




Ideaal voor het plaatsen van een 
extra koelkast of vriezer. Via de 
openslaande deur heb je direct 
toegang tot de fraaie achtertuin. 




Een zeer multifunctionele ruimte 
welke je op verschillende 
mogelijkheden kunt gebruiken! 





Deze masterbedroom met een 
moderne luxe badkamer is 
gerealiseerd op de begane grond.




Er is voldoende ruimte voor het 
plaatsen van een groot bed. Ook is 
de kamer voorzien van een televisie 
aansluiting en een hele chique 
kastenwand. 




De aansluitende, luxe badkamer is 
deels betegeld en lekker fris! Er is 
een groot ligbad, een fraaie 
inloopdouche en een modern 
badmeubel. Het dubbele badmeubel 
is voorzien van twee fraaie 
waskommen met bijpassende 
kranen. 

De grote spiegel met verlichting en 
extra bergruimte maakt het geheel 
compleet. 

Masterbedroom







Slaap-/werkkamer

Deze multifunctionele kamer met 
een aparte douche en wastafel is 
eveneens op de begane grond 
gerealiseerd. 




De kamer is momenteel in gebruik 
als slaapkamer maar is ook zeer 
geschikt als hobby- of werkkamer! 





Tuin

De volop privacy biedende tuin is 
mooi, speels aangelegd met veel 
groen en sierbestrating. Door de 
grootte van de tuin heb je altijd de 
mogelijkheid om in of uit de zon te 
zitten.




Direct tegen de woning is een hele 
mooie en gezellige overkapping 
gerealiseerd. Hierdoor kun je ook in 
het voor- en najaar heerlijk buiten 
genieten. De open haard zorgt voor 
warmte en sfeer.




Het gezellige tuinhuis is 
multifunctioneel. Er is een mooi 
houtlook keukenblok geplaatst én er 
is zelfs een apart toilet. Een ideale 
ruimte voor thuiswerkplek of b.v. 
een thuisbarretje. Hier tegenaan is 
een berging gesitueerd.




Tevens is er een bijzonder royaal 
tweede bijgebouw. Ideaal als b.v. 
een werkplaats. 







Op de eerste verdieping bevinden 
zich drie royale slaapkamers, een 
werkkamer, een badkamer en een 
apart toilet met toegang tot een 
praktische bergkast. 




De sfeervolle slaapkamers zijn 
heerlijk ruim en licht en op een 
volwaardig niveau afgewerkt. Zowel 
de slaapkamer aan de voorzijde als 
de -kamer aan de achterzijde van de 
woning zijn voorzien van een 
dakkapel en mooie vaste kasten. 
Hierdoor ontstaat er een bijzonder 
lichte sfeer. 




De airco in deze slaapkamers zorgt 
er voor dat de slaapkamers ook in 
de warme zomermaanden een 
heerlijk, koele temperatuur hebben. 

Eerste verdieping







Badkamer

Ook in de badkamer valt de 
natuurlijke lichtinval direct op! 




Er is een ligbad met douche 
gerealiseerd, een spiegelkast en een 
praktisch badmeubel met extra 
bergruimte.




Door middel van de sfeervolle, 
openslaande ramen kun je de 
badkamer heerlijk op een natuurlijke 
manier laten ventileren! 




Vanuit de overloop heb je toegang 
tot een apart toilet waar dezelfde 
stijl als de badkamer is toegepast. 




Tevens heb je vanuit het toilet 
toegang tot een extra, praktische 
bergruimte. 



Begane grond



Eerste verdieping



Berging / werkplaats



Multifunctionele ruimte / thuiswerkplek



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

Wintelre

Wintelre is gelegen in de Brabantse 
Kempen. Het behoort bij de 
gemeente Eersel. Tevens hoort 
Wintelre bij de Acht zaligheden. 
Wintelre heeft ca 1900 inwoners. 




Wintelre is een voornamelijk 
agrarisch dorp, dat altijd klein is 
gebleven ondanks de nabijheid van 
de Eindhovense voorsteden zoals 
Veldhoven, en het vliegveld 
Eindhoven Airport.










Tel: 040-2553003

makelaar@pitmakelaars.com




Anita Fiers: (06) 21 931 959








www.pitmakelaars.com


