Beukelaar 4, Veghel

Beukelaar 4, Veghel
Een droomlocatie voor wie van pure rust houdt en toch
dicht bij het dorpscentrum wil wonen. Op een van de
mooiste locaties in Veghel ligt dit charmante landhuis
op een royaal perceel van 1.385 m². Door het dak met
Belgische leistenen, de witgeschilderde gevels en grote
ramen heeft de woning de uitstraling van een Engels
landhuis. Geheel in stijl met de woning is de klassiek
aangelegde tuin rondom met buxusvakken en diverse
terrassen. Door de volwassen beplanting heeft u veel privacy
. Een absolute plus is het verwarmde buitenzwembad,
heerlijk verscholen in het groen.
Dit heerlijke gezinshuis met maar liefst vijf slaapkamers op
de eerste verdieping, een studeerkamer/kantoor en een
extra speel- c.q. tuinkamer op de begane grond is absoluut
een bezichtiging waard.

ALGEMEEN:
Woonoppervlakte: 295 m2.
Inhoud: 1.224 m3.
Perceeloppervlakte: 1.385 m2.
Bouwjaar: 1967.
* In mei 2017 zijn de gevels na-geïsoleerd;
* Bouwjaar 1967, aanbouw in 1973 (tuinkamer en keuken) en 1992 (uitbouw woonkamer en
slaapkamer);
* Alarminstallatie;
* Sproei-installatie voor het gazon;
* Slechts 20 autominuten van Eindhoven en Den Bosch.

BEGANE
GROND
Entree via een ruime hal met parketvloer geeft toegang tot een
woonkamer, toilet, meterkast, garderobekast en studeerkamer/
kantoor. De studeerkamer is afgewerkt met vloerbedekking en
gestuukte wanden en plafond. Vanuit de studeerkamer heeft u
toegang tot de patio. Het toilet is geheel betegeld en voorzien van
een hangtoilet, fonteintje en radiator.
De woonkamer met open haard is afgewerkt met een parketvloer,
gestuukte wanden en plafond. Door de grote ramen is de
woonkamer heerlijk licht. De zonneluifel aan de voorzijde is dan ook
geen overbodige luxe. Vanuit de woonkamer heeft u toegang tot
een woonkeuken, via een loopdeur toegang tot de patio en via een
schuifpui tot het terras aan de oostzijde van de woning.
De woonkeuken (ca 30 m²) is afgewerkt met een leistenen
vloer, gestuukte wanden en een wit balkenplafond. De keuken
is ingericht met een massief houten keuken in een U-opstelling
welke is voorzien van een vaatwasser, hete lucht oven, koelkast
met vriesvak, spoelbak. Vanuit de keuken heeft u toegang tot een
portaaltje met separaat toilet, portaal naar kelder, tuinkamer en
middels een schuifpui naar het hoofdterras.
De tuinkamer is in 1973 aangebouwd. Het is een heerlijke ruimte
met een raam op zuid, afgewerkt met een leistenen vloer, gestuukte
wanden en een wit balkenplafond. De kamer beschikt over een
gashaard en een loopdeur naar het terras. De tuinkamer is prima te
gebruiken als speelkamer, bibliotheek of werkkamer.

EERSTE
VERDIEPING
De overloop geeft toegang tot vijf slaapkamers, inbouwkast,
badkamer en separaat toilet. De masterbedroom bevindt zich aan
de oostzijde van de woning. Dit gedeelte van de woning is in
1992 uitgebouwd. De slaapkamer is afgewerkt met vloerbedekking,
gestuukte wanden en plafond. In de slaapkamer bevindt zich een
vaste kastenwand. Deze slaapkamer beschikt over een eigen
badkamer met een ligbad, douche, dubbele wastafel en toilet. Op
de verdieping bevinden zich drie slaapkamers van ca 12 m² met
een eigen wastafel en één kleinere van ca 8 m². De gezamenlijke
badkamer is geheel betegeld en is uitgerust met een ligbad,
douche, wastafel en aansluiting was-apparatuur.

ZOLDER
De bergzolder is bereikbaar middels een vlizotrap. De zolder bestaat uit
drie compartimenten. De CV-ketel (Nefit 2004) en boiler bevinden
zich hier.

KELDER
De kelder is bereikbaar middels een vaste trap nabij de keuken.
De kelder wordt momenteel gebruikt als speelkamer en beschikt over
een vaste kastenwand.

EXTERIEUR
De woning bestaat uit twee tuinen: een kleinere patiotuin met
buxusvakken aan de achterzijde van de woning en een hoofdtuin
aan de voor- en zijkant van de woning. De tuinen zijn aangelegd
in een klassieke stijl met gazon, borders en plantenvakken. Bij de
aanleg van de tuin is rekening gehouden met de zichtlijnen in de
tuin zodat u overal een prachtig uitzicht heeft. Centraal in de tuin is
het terras ten oosten van de woning. In de zomer zit u hier heerlijk
beschut onder vier parasolbomen (moerbei). Van hieruit heeft
u goed uitzicht op de woning en het zwembad. Het verwarmde
zwembad van 10 meter x 4 meter is 1.50 meter diep en beschikt
over een solardek. In het tuinhuis achter het zwembad bevinden
zich de installaties voor het zwembad.
De woning beschikt over een vrijstaande garage (ca 20 m²) met
carport en aangrenzende berging.
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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

- ijskast

Schotel / antenne

- magnetron

Brievenbus

- oven

(Voordeur) bel

- afwasmachine

Alarminstallatie

- gasfornuis

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 met accessoires

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:
-

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

