
SINTE LUCIJWEG 18 TE STEENSEL
VRAAGPRIJS € 295.000,- k.k.



Kenmerken

Soort woning:

Bouwjaar:




Woonoppervlakte:

Overige inpandige ruimte:

Externe bergruimte:

Perceeloppervlakte:

Inhoud:




Aantal slaapkamers:

Energielabel:

hoekwoning

1961




93 m²

13 m² 

12 m²

194 m²

385 m³




4

C



Algemene beschrijving

 In het bosrijke Steensel, vlakbij de vennen en 
heide aan een rustige straat, ligt deze hoekwoning 
met vier slaapkamers en een multifunctioneel 
bijgebouw.




Bouwjaar: ca. 1961

Perceeloppervlakte: 194m2

Woonoppervlakte: ca. 93m2

Overige inpandige ruimte: ca. 13m2 
(zolderverdieping)

Externe bergruimte: ca. 12m2

Bruto inhoud: ca. 385m3

Aanvaarding: in overleg 




Begane grond

Bij binnenkomst in de hal zijn een riante kelderkast, 
de trapopgang naar de eerste verdieping en de 
meterkast te vinden. De meterkast heeft zes 
groepen, een aardlekschakelaar, 
glasvezelaansluiting en een aparte groep voor het 
bijgebouw. Ook het volledig betegelde toilet met 
staand closet en natuurstenen fonteintje bevindt 
zich in deze ruimte van de woning.

De grote ramen in de woonkametr aan de voor- en 
achterzijde zorgen voor veel lichtinval in het 
woongedeelte. De wanden en plafonds zijn deels 
glad gestuukt en de open haard (allesbrander) is 
een aantrekkelijk middelpunt in de woonkamer. 

Vanuit de woonkamer geeft een getoogde 
doorgang toegang tot de leefkeuken met 
natuurstenen vloer, werkblad en spoelblak. De 
keuken is ietwat gedateerd, maar uitgerust met 
een 5-pits gaskookplaat, afzuigkap in ombouw, 
vaatwasser, oven, aansluiting voor wasmachine en 
droger en de deur naar het buitenterras.




De gehele 1e verdieping is voorzien van een 
laminaatvloer, met uitzondering van de badkamer. 
Via de overloop is toegang tot drie slaapkamers, 
waarvan kamer 1 en 2 ruim van opzet zijn. Beide 
kamers zijn uitgerust met draaikiepramen en 
afgewerkt met grof stucwerk. Slaapkamer 3 is goed 
te gebruiken als thuiswerkkantoor, 
kinderslaapkamer of inloopkast.




Dubbele, natuurstenen waskommen (Dornbracht – 
design) met ingebouwde RVS kranen geven deze 
badkamer een mooie uitstraling. Een luxe 
toevoeging zijn de inloopdouche met 
thermostaatkraan en regendouchekop. Ook is een 
hangend toilet onderdeel van deze ruimte en er 
ziijn inbouwspots verwerkt in het verlaagd plafond. 





Een vaste trap brengt je naar de tweede 
verdieping met laminaatvloer. Op het voorste 
gedeelte van de zolder zijn aansluitingen voor 
wasmachine en droger, bergruimte achter 
knieschotten en de CV installatie (Atag 2007). 
Slaapkamer 4

Slaapkamer 4 bevindt zich op zolder en heeft een 
dakkapel over de hele breedte van de kamer. In dit 
riante slaapvertrek is een kastenwand op maat 
gemaakt en de ruimte beschikt over veel 
opbergruimte achter de knieschotten. Een 
designradiator zorgt voor de warmte in de kamer.




De volledig bestrate achtertuin is verfraaid met 
een overkapping. Via de dubbele poort met 
loopdeur is de vrije achterom bereikbaar om de 
onderhoudsvriendelijke tuin te betreden.

  

Omdat de garage is voorzien van een keukenblok 
met warmwatervoorziening en elektrisch infrarood 
verwarming, belegd is met een laminaatvloer 
inclusief hoge plinten, kan deze ruimte ook 
gemakkelijk ingericht worden als bedrijfsruimte. Te 
meer omdat deze ruimte toegankelijk is via twee 
deuren die los zijn van de woning, namelijk via de 
zijkant van het huis en via de tuin.




Ligging 

De gemeente Eersel bestaat uit de woonkernen 
Eersel, Duizel, Steensel, Vessem, Knegsel en 
Wintelre. Steensel is een van de kleinere dorpen in 
de Kempen en is door haar sfeer en ligging zeer 
aantrekkelijk om te wonen. Vele kilometers 
natuurschoon om te recreëren en vooral te 
genieten van bos, heide en vennen. De nabij 
gelegen uitvalswegen en het natuurgebied geven 
alle flexibiliteit om door de omgeving te bewegen.




Bijzonderheden 

•  Hoekwoning met multifunctioneel bijgebouw   

•  Rustig gelegen in de dorpskern nabij bosgebied, 
heide en vennen  

•  Bouwjaar: 1961, in 2009 grotendeels 
gemoderniseerd, in 2013 is de zolder vernieuwd en 
de garage in 2017 

•  Ruime leefkeuken 

•  Bijgebouw is voor diverse doeleinden te 
gebruiken zoals: salon/praktijkruimte, atelier, 
garage, kantoor of 'mancave' 

•  Gunstig gelegen ten opzichte van diverse 
voorzieningen zoals snelwegen A2/A67, 
sportaccommodaties, E3-strand en gelegen op 
enkele autominuten van Eersel en Veldhoven































Begane grond



1e verdieping



2e verdieping



garage/berging en overkapping



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


