
BEERSBEEMDEN 5 TE DUIZEL
VRAAGPRIJS € 575.000,- k.k.



Kenmerken

Soort woning:

Bouwjaar:




Woonoppervlakte:

Externe bergruimte:

Perceeloppervlakte:

Inhoud:




Aantal slaapkamers:

Energielabel:

vrijstaande woning

1966




148 m²

29 m²

692 m²

558 m³




5

A



Algemene beschrijving

In de rust van het kerkdorp Duizel ligt deze fraaie 
vrijstaande, energiezuinige semibungalow met 
eigen garage. De tuin is professioneel aangelegd 
en volledig omheind. Een zee van bloemen, groen 
en ruimte met een perfect onderhouden woning.




Bouwjaar: 1966

Perceeloppervlakte: 692 m2

Woonoppervlakte: ca. 148 m2

Gebouwgebonden buitenruimte: ca. 29 m2

Inhoud: ca. 558 m3

Aanvaarding: in overleg




Begane grond

Het leefgedeelte bevindt zich volledig op de 
begane grond. U wordt dan ook meegenomen 
door het huis vanaf de entree aan de voorzijde. De 
ruimtes worden omschreven in de volgorde 
waarop u ze tegenkomt van voor naar achter in 
deze bungalow.




Entree

De buitenentree geeft via de voordeur toegang tot 
de ruime hal van de bungalow. Hier bevindt zich 
de meterkast met acht groepen, twee 
aardlekschakelaars en één extra groep voor de 
zonnepanelen. De gang zelf biedt ruimte aan een 
houten trap naar de 1e verdieping en heeft een 
mooie designradiator. Ook het toilet in de entree 
is modern afgewerkt, volledig betegeld en 
voorzien van een hangend closet en een fonteintje.




Kamer 1

Aan de voorzijde van de woning vindt u de eerste 
kamer, hierin zit een aansluiting voor een 
wasmachine. Deze ruimte kan ook prima dienst 
doen als slaapkamer.




Kamer 2

Met een fraai uitzicht op de mooi aangelegde tuin 
is deze kamer een perfecte plek om bijvoorbeeld 
thuis te werken.

Kamer 1 en kamer 2 hebben allebei een 
draaikiepraam en een vast raam met dauerluftung, 
zijn in 2018 volledig opgefrist en in beide kamers 
ligt een mooie laminaatvloer met brede delen.

















Badkamer

De ruime, lichte badkamer is volledig wit betegeld 
en heeft een draaikiepraam en een vast raam met 
dauerluftung. De ruimte is uitgerust met een was-  
tafel, een douchecabine en een apart ligbad.




Hoofdslaapkamer

Met ramen die zicht bieden op de tuin, is de 
ligging van de hoofdslaapkamer perfect. Deze 
ruimte is in 2018 grondig gemoderniseerd. De 
grote inloopkasten bieden veel ruimte en er is zelfs 
een speciale schoenenkast ingericht.

De airco zorgt voor de nodige koelte op hete 
zomerdagen en kan prima verwarmen 
(warmtewisselaar) op koudere dagen. De kamer 
straalt rust en netheid uit door de strak gestuukte 
muren en de mooi weggewerkte spots in het 
plafond.




Woonkamer

Door de paneeldeur met glas, loopt u de 
woonkamer binnen met daarin een prachtige 
massief eiken houten vloer. Ook dit gedeelte van 
het huis is chic afgewerkt met een gezellige 
houtkachel voor aangename extra warmte en een 
airco voor de nodige koele lucht of verwarming. 
De zithoek geeft een mooi zicht op de fraaie tuin 
en de mooie openslaande deuren geven een 
prettige lichtinval.




Keuken

De keuken is van alle gemakken voorzien en 
uitgerust met een Atag combimagnetron (2015), 4-
pits gaskookplaat, Siemens vaatwasser, spoelbak 
en Siemens koelkast met vriesvak. Het houten 
werkblad is gelamineerd, dus gemakkelijk in 
onderhoud, en de RVS afzuigkap voert naar buiten 
af. Deze ruime, open keuken in hoekopstelling 
geeft via een deur toegang tot de zijkant van de 
tuin.



vervolg omschrijving woning

Bovenverdieping

Een ruime overloop met vloerbedekking is de 
entree naar twee extra (slaap)kamers met schuine 
spanten, beide uitgerust met een dakraam en 
radiator. 

Op deze bovenste verdieping is ook de CV-ruimte 
waar de Nefit Trendline CV-ketel (2016) hangt.




Tuin

Veilig, fraai en volledig besloten. Zo laat de, onder 
architectuur van een hovenier, aangelegde tuin 
zich het best omschrijven. De onderhoudsarme 
tuin met waterpartij is netjes bijgehouden en heeft 
een schemerschakelaar voor de tuinverlichting en 
de vijverpomp.

De tuin ligt helemaal rondom het huis, is volledig 
omheind en heeft drie toegangen. De oprit naar 
de garage is voorzien van een sierpoort en biedt 
ruimte aan meerdere auto’s.




Garage

De karakteristieke vrijstaande garage met 
gepotdekselde rabatdelen is opgetrokken uit een 
houten skelet, heeft een zadeldak en is voorzien 
van de benodigde elektra. De sectionaaldeur is op 
afstand bedienbaar en biedt veiligheid en gemak. 
Op het dak van de garage liggen maar liefst 12 
zonnepanelen.




Kenmerken

- Perfect onderhouden vrijstaande semibungalow

- Vlakbij ASML en de belangrijke uitvalswegen 
(nationaal en internationaal)

- Airco’s met koel- en verwarmingsstand 
(warmtewisselaar)

- Volledig omheinde tuin

- 12 zonnepanelen (2900 kW geplaatst in 2014)

- Energielabel A

- Oprit voor meerde auto’s

- Alle ramen zijn voorzien van een hor

- 5 Slaapkamers

- Buitenkant geschilderd in 2021



































begane grond



1e verdieping



garage



zolder garage 



Kadastrale kaart



Aanvullende informatie

De eigenaar van dit woonhuis heeft ons opdracht gegeven te bemiddelen bij de verkoop.



Geheel vrijblijvend informeren wij u uitvoerig over de financieringsmogelijkheden, mogelijkheden over 
de verkoop van uw eigen woning, bestemmingsplanbepalingen e.d.




Uiteraard is het aan te bevelen deskundige bijstand van een NVM-Makelaar te vragen. U kunt uw eigen 
makelaar kiezen die uw belangen optimaal zal behartigen. Voor uitvoerige vrijblijvende informatie kunt u 
steeds contact opnemen met ons.




Het verkopen van een huis is voor de verkoper een spannende en ingrijpende gebeurtenis waaraan 
belangrijke consequenties zijn verbonden. Wij stellen het dan ook zeer op prijs om binnen een aantal 
dagen na de bezichtiging van u een reactie te mogen ontvangen zodat wij de verkoper over het 
resultaat van uw bezichtiging kunnen informeren.




Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen dient de koper, binnen 6 weken na het 
totstandkomen van de overeenkomst, een schriftelijke bankgarantie te doen stellen c.q. een 
waarborgsom te storten ter hoogte van 10% van de koopsom.




De brochure is samengesteld om u een indruk te geven van het object. Hoewel wij bij het maken van de 
omschrijvingen en tekeningen zorgvuldig te werk gaan, kunnen geen rechten worden ontleend aan 
onjuistheden enz. Deze informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een 
bod of om in onderhandeling te treden.










Verkopend makelaar:




JANSSEN STEIJLEN

Provincialeweg 80c

5503 HJ Veldhoven

040-2954678

info@janssensteijlen.nl

janssensteijlen.nl




S-Clusiv (op afspraak)

Torenallee 20

5617 BC  Eindhoven



Locatie



JANSSEN STEIJLEN

Provincialeweg 80c

5503 HJ Veldhoven




S-Clusiv (op afspraak)


Torenallee 20

5617 BC  Eindhoven




040-2954678


info@janssensteijlen.nl

janssensteijlen.nl


