Hoofdstraat 85, Hoogeloon

Hoofdstraat 85, Hoogeloon
Dit onder architectuur gebouwde herenhuis ligt aan een
doorgaande weg in Hoogeloon, een kerkdorp
behorende bij de gemeente Bladel. Hoogeloon is een
rustig dorp te midden van landbouwgebied. In het
oosten ligt de bovenloop van de Kleine Beerze en het
Loons Bos.

ALGEMEEN:
Woonoppervlakte: 349 m2.
Inhoud: 1.367 m3.
Perceeloppervlakte: 783 m2.
Bouwjaar: ca. 2007.
•

De woning is met oog voor detail gebouwd, zowel binnen als buiten.

•

De woning is voorzien van allerlei gemakken zoals een stofzuigsysteem en
stortkoker ten behoeve van de was.

BEGANE
GROND
U komt binnen in de royale ontvangsthal. Deze ruimte geniet bijzonder veel
lichtinval door de glazen verdiepingsvloeren boven de entree. Dit is slechts een
voorbeeld van de vele fraaie details in deze woning. De hal beschikt over een
garderobenis, meterkast, trapopgang naar de verdieping en trapkast.
Aan de voorzijde van de woning ligt een werkruimte/kantoor. Deze ruimte is
via de hal bereikbaar en kan uitstekend dienst doen als praktijkruimte. Let
hier ook op de ingebouwde plafondverlichting (Delta Light) en de sleuf in het
stucwerk welke dienst doet als schilderijophangsysteem. Beiden treft u door de
hele woning heen terug aan.
De eetkamer is via de hal bereikbaar en ligt aan de achterzijde van de woning,
middels glazen schuifdeuren is deze ruimte af te sluiten van de zitkamer en de
keuken. De veranda is middels openslaande tuindeuren bereikbaar.
De zithoek is aan de voorzijde van de woning gesitueerd en geniet van
extra wooncomfort middels de gashaard (Boley) met een modern
vormgegeven, zwart stenen ombouw.
De woonkeuken is ingericht met een groot kook-/spoeleiland en een hoge
kastenwand. Beide zijn van alle gemakken voorzien door toepassing van
diverse apparatuur, een ontbijtbar en eethoek. Een lichtstraat zorgt voor extra
veel lichtinval. Grenzend aan de woonkeuken treft u een praktische bijkeuken
voor het bewaren van uw proviand. Er is een toegangsdeur welke uitkomt
onder de carport aan de zijkant van de woning.
Via een portaal grenzend aan de keuken heeft u toegang tot de tuin, inpandige
garage, waskamer, tuinkamer en toiletruimten. De garage is voorzien van een
kastenwand met uitstortgootsteen en biedt ruimte aan één auto. Middels
solartubes is er daglichttoetreding. De wasruimte is ingericht met een werkblad
met spoelbak, de witgoedaansluitingen en een kastenwand. Tevens is deze
ruimte voorzien van solartubes voor daglicht toetreding en een gasaansluiting
ten behoeve van een wasdroger op gas.
De fraaie tuinkamer beschikt over openslaande tuindeuren en een bergzolder.
Deze ruimte biedt verrassend veel mogelijkheden, zo zou het eenvoudig
omgebouwd kunnen worden tot een slaapkamer met badkamer op de begane
grond. Via een luik is de bergzolder boven de tuinkamer bereikbaar.
De toiletruimte bestaat uit een separaat heren en dames toilet. Beide ruimten
zijn voorzien van een wandcloset, van ontwerper Philippe Starck voor Duravit
en fonteintje en het herentoilet beschikt ook nog over een urinoir.

EERSTE
VERDIEPING
Via de trapopgang welke bekleed is met Lavastone
natuursteen bereikt u de overloop waaraan de badkamer, een
toiletruimte en drie slaapkamers liggen. Aan de voor- en
achterzijde van de overloop zijn twee Franse balkons met
shutters gesitueerd zodat u meer dan voldoende
lichtinval heeft.
De moderne badkamer is zeer ruim en is deels betegeld met
XXL tegels. Middels twee raampartijen met shutters heeft u hier
en voldoende daglichttoetreding en voldoende privacy.
De badkamer is uitgevoerd met een vrijstaand ligbad,
inloopdouche met regendouche, wandcloset en
wastafelmeubel met twee wastafels ontworpen door Philippe
Starck voor Duravit. De badkamer wordt
verwarmd middels vloerverwarming en een designradiator. De
separate toiletruimte is uitgevoerd met een wandcloset en
fonteintje in meubel.
De masterbedroom is bereikbaar via de overloop maar ook via
de badkamer door de walk-in-closet. Aan de slaapkamerzijde
is deze afgewerkt met matglazen schuifdeuren. Aan de
badkamer zijde is een loopdeur geplaatst.
Slaapkamer 2 en 3 zijn gelijkwaardig aan elkaar en beschikken
beide over een walk-in-closet welke tevens is afgewerkt met
schuifdeuren. Beide kamers hebben ook nog een eigen, fraaie,
glazen design wastafel.

TWEEDE
VERDIEPING
Via de vaste trapopgang bereikt u de overloop op de
tweede verdieping. Aan de voorzijde van de woning is een
dakkapel geplaatst zodat er ook hier voldoende
daglichttoetreding is. Aan de overloop grenzen een
badkamer, slaapkamer en berging.
Deze verrassende badkamer is van alle gemakken voorzien! U
heeft hier de beschikking over een ligbad, wastafel in meubel,
inloopdouche en wandcloset. Ook deze ruimte wordt verwarmd
middels vloerverwarming en een designradiator.
De slaapkamer beschikt over twee dakkapellen en een
walk-in-closet.
De berging is voorzien van diverse installaties zoals twee
wtw-units en de Nefit cv-installatie. De royale ruimte beschikt
over een dakkapel en deze ruimte zou eenvoudig aangepast
kunnen worden tot slaapkamer.

EXTERIEUR
De voortuin is grotendeels bestraat ten behoeve van de oprit met
voorrijmogelijkheid en carport. Keurige lage heggen met
rozenstruiken maken de voortuin af. De vloerspots zorgen ervoor
dat de woning prachtig verlicht wordt wanneer de zon onder is.
Langs de woning is een elektrisch bedienbare poort aanwezig
welke u naar de achtertuin leidt.
De grote veranda met lichtstraat en eikenhouten kolommen is
een aangename plek om te genieten van de tuin en woning. De
veranda is namelijk voorzien van een muziekinstallatie,
inbouwverlichting en heaters. Wat het weer ook doet, hier zit
u goed!
De tuin, op het westen, is aangelegd met mooie plantenborders en
sierbestrating. De aanwezige tuinverlichting zorgt ervoor dat u hier
ook ‘s avonds van kunt genieten. Achter in de tuin is een tweede
terras aanwezig en hier is een jacuzzi geplaatst. Daarnaast treft u
achter de woning een overkapping aan ten behoeve van het stallen
van bijvoorbeeld fietsen. Hier is water en elektra aanwezig.

Begane grond

Eerste verdieping

Tweede verdieping

Kadaster

Hoofdstraat 85, Hoogeloon

Lijst van zaken
Blijft
achter

Gaat
mee

Ter
overname

NVT

Blijft
achter

Tuin
Tuinaanleg / bestrating / beplanting

Mechanische ventilatie / luchtbehandeling

Buitenverlichting

Airconditioning

Tijd- of schemerschakelaar / bewegingsmelder

(Voorzet) open haard met toebehoren

Tuinhuis / buitenberging

Allesbrander

Kasten / werkbank in tuinhuis / berging

Kachels

3 Terrasverwarmers

Isolatievoorzieningen

Voet droogmolen

(Voorzetramen / radiatorfolie etc.), te weten:

Overige tuin, te weten:
- olijfboom

-

- tuinbeelden

Radiatorafwerking

- jucuzzi

Schilderijophangsysteem

Woning

Keukenblok met bovenkasten
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:

Vlaggenmast

- Miele stoomoven

Schotel / antenne

- Miele koffiezetapparaat

Brievenbus

- Miele bordenwarmer

(Voordeur) bel

- Miele oven/magnetron

Alarminstallatie

- koel-/vrieskast

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie

- vaatwasser

Rookmelders

Keukenaccessoires

Rolluiken / zonwering buiten

- Quooker

Zonwering binnen

-

Vliegenhorren

-

Raamdecoratie, te weten:

-

- gordijnrails

Verlichting, te weten:

- gordijnen / vitrages

- alle Delta light inbouwspots

- rolgordijnen

- alle opbouwverlichting

- losse horren / rolhorren
- shutters van Jasno
Vloerdecoratie, te weten:
- vloerbedekking, tapijttegels zoldertje

(Losse) kasten, legplanken, te weten;
- kantoorkast
- eetkamerkast
- bijkeuken: proviandrekken

- parketvloer / laminaat

Vast bureau

- plavuizen

Spiegelwanden

- mat voordeur binnen

Wastafels met accessoires

Warmwatervoorziening, te weten:
-

Toiletaccessoires
- diversen

CV met toebehoren

-

Thermostaat

-

Gaat
mee

Ter
overname

NVT

Blijft
achter

Gaat
mee

Ter
overname

NVT

Badkameraccessoires
- spiegelwanden
- planken + kasten
Sauna met toebehoren
Veiligheidsschakelaar wasautomaat
Waterslot wasautomaat

Overig
Zaken die geen eigendom van de verkoper zijn
maar waarvan eventuele leasecontracten,
huurkoopcontracten of huurcontracten zijn over te
nemen, te weten:
Overige zaken, te weten:
- alle kapstokken
- inbouwkast tuinkamer
- inbouwkast garage
-glazen planken in trapkast
- inbouwkasten wasruimte
- alle inbouwsystemen in 4 walk-in-closets

Vollenbroek Makelaars
Vollenbroek Makelaars is een
gespecialiseerde onderneming in de
verkoop van Villa’s, Landhuizen &
Landgoederen.
De onderneming beschikt over een
overdrachtelijke kennis, wetenschap,
benadering en omgang van exclusief
onroerend goed sinds 1882.
De succesvolle verkoopportefeuille
bestaat uit 1e klas onroerend goed
gesitueerd op villastand. Residentiële
appartementen maken eveneens deel
uit van ons intermediair.
Een beperkt aantal van onze

opdrachtgevers heeft toestemming
gegeven tot publicatie op internet.
Onder de rubriek aanbod, vindt u dan
ook een beperkte selectie uit onze
succesvolle verkoopportefeuille.
Een aantal van onze opdrachtgevers
wenst uitsluitend een z.g.
stille-opdracht vervolg te geven, deze
villa’s en residentiële appartementen
zijn derhalve niet gepubliceerd op
internet. Voor deze stille-opdrachten
zijn voor serieuze gegadigden na
telefonische afspraak brochures ter
inzage.

OPENINGSTIJDEN
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag
Zondag		

9:00 - 17:30
9:00 - 17:30
9:00 - 17:30
9:00 - 17:30
9:00 - 17:30
Op afspraak
Gesloten

Wij zijn dagelijks tussen 12.30u en
13.00u gesloten.
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Kijk voor ons complete woningaanbod op www.vollenbroekbv.com

