Blokvenlaan 29, Waalre

Blokvenlaan 29, Waalre
Deze comfortabele split-level villa ligt in een prachtige laan
met oude kastanjebomen. De woning is onder architectuur
van Van Heek/Kuenen gebouwd als split-level bungalow
en later uitgebreid met een bovenverdieping. De woning
bevat nog diverse elementen uit de jaren 70. Het realiseren
van een slaapkamer met sanitaire voorzieningen behoort tot
de mogelijkheden. De fraaie tuin rondom biedt veel privacy
en is voorzien van verschillende soorten hoge bomen en
bloeiende heesters.

ALGEMEEN:
Woonoppervlakte: 259 m2.
Inhoud: 1011 m3.
Perceeloppervlakte: 1532 m2.
Bouwjaar: ca. 1962.
* In 1970 en 1977 uitgebreid
* Gedeeltelijk voorzien van aluminium kozijnen
* Bitumen dak is circa 10 jaar oud
* Fraai en rustig gelegen, geen doorgaand verkeer voor de deur
* Centraal gelegen tussen de kerkdorpen Aalst en Waalre
* Nabij High Tech Campus, Maxima Medisch Centrum, ASML, VDL en in- en uitvalwegen

BEGANE
GROND
De betegelde entree met inloopgarderobe en meterkast geeft
toegang tot de woonkamer, keuken, toilet, wachtkamer, 3 kantoor/
slaapkamers, badkamer en een hardhouten trap naar de
bovenverdieping.
De woonkamer is deels voorzien van een schroten plafond en
staat in open verbinding met de keuken waar deels een travertinen deels een eiken parketvloer ligt. Aan de voorzijde geeft een
schuifdeur toegang tot de tuin.
De open keuken is voorzien van een eiken inrichting met
vaatwasser, oven, gaskookplaat, wasmachine aansluiting en vaste
kastenwand. Er is veel lichtinval door de grote ramen en dakramen.
Via de keuken is er toegang tot de tuin.
Op de begane grond bevinden zich drie kamers die uitstekend
geschikt zijn voor kantoorruimte of slaapkamers. De kamer aan
de achterzijde, met houten wand en laminaat vloer, geeft toegang
tot het terras met overkapping. In de logeerkamer treft u gestucte
wanden en plafond, een laminaatvloer en wastafel. De aan de
voorzijde gelegen werkkamer met natuurstenen vloer heeft drie
inbouwkasten.
De badkamer is gedeeltelijk betegeld en voorzien van een bad,
wastafel, bidet, toilet en inbouwkast. Tevens bevindt zich een
gedeeltelijk betegelde toilet/douche met fonteintje op de begane
grond.

EERSTE
VERDIEPING
De eerste verdieping is gebouwd in 1977. De ruime overloop
geeft toegang tot drie slaapkamers, een badkamer en toilet. De
slaapkamers hebben een oppervlakte van 12,8 (2x) en 13,9 m2.
De ruime badkamer is gedeeltelijk betegeld en voorzien van een
dubbele wastafel, ligbad, douche en dakraam. Separaat is er een
toilet met bidet en wastafel.
Daarnaast is er een droogruimte met wasmachine aansluiting op de
eerste verdieping.

SOUTERRAIN
In het souterrain bevindt zich een inpandige garage,
voorraadkamer en stookruimte.
De garage beschikt over een handmatig te bedienen deur met loopdeur.
De voorraadkamer is gedeeltelijk betegeld en kan dienst doen als bijkeuken
of wijnkelder. In de stookruimte bevindt zich een C.V. ketel (Nefit Ecomline
Excellent met boiler, 2004).

EXTERIEUR
De royale oprit biedt ruimte om meerdere voertuigen te parkeren.
De tuin heeft veel privacy door de volwassen beplanting rondom
de villa. Daarnaast bestaat de tuin uit een gazon, terras met
gedeeltelijke overkapping en tuinhuis.

OMGEVING
De woning is gelegen aan een prachtige laan met veel groen.
Als u de straat uitloopt, wandelt u zo het natuurgebied in met
bossen en vennen. Een zeer rustige woonlocatie met alle gewenste
voorzieningen in de nabijheid.
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Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie
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Schaal 1:500
Kadastrale gemeente
Sectie
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Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Begane grond

Eerste verdieping

Souterrain

Berging

Carport

Lijst van zaken
Blijft
achter

Gaat
mee

Ter
overname

NVT

Blijft
achter

Tuin
Tuinaanleg / bestrating / beplanting

Airconditioning

Buitenverlichting

(Voorzet) open haard met toebehoren

Tijd- of schemerschakelaar / bewegingsmelder

Allesbrander

Tuinhuis / buitenberging

Kachels

Kasten / werkbank in tuinhuis / berging

Isolatievoorzieningen

(Broei) kas

(Voorzetramen / radiatorfolie etc.), te weten:

Voet droogmolen

-

Overige tuin, te weten:

-

-

Radiatorafwerking

-

Schilderijophangsysteem

Woning

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

Vlaggenmast

- fornuis

Schotel / antenne

- afzuigkap

Brievenbus

- oven

(Voordeur) bel

-

Alarminstallatie

-

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie

-

Rookmelders

Keukenaccessoires

Rolluiken / zonwering buiten

-

Zonwering binnen

-

Vliegenhorren
Raamdecoratie, te weten:

Verlichting, te weten:
-

- gordijnrails

-

- gordijnen / vitrages

-

- rolgordijnen
- losse horren / rolhorren
Vloerdecoratie, te weten:
- vloerbedekking

(Losse) kasten, legplanken, te weten;
-

- laminaat / parket

Vast bureau

- plavuizen

Spiegelwanden

-

Wastafels (boven en beneden)

Warmwatervoorziening, te weten:

Toiletaccessoires

-

-

-

-

CV met toebehoren

Badkameraccessoires

Thermostaat

-

Mechanische ventilatie / luchtbehandeling

-

Gaat
mee

Ter
overname

NVT

Blijft
achter

Gaat
mee

Ter
overname

NVT

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:
- wasmachine
- diepvries

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

