VAN EGMONDLAAN 11 - BUDEL

OPGELET! NU EEN UNIEKE BUITENKANS!

Bouwjaar: 1972

Aantal slaapkamers: 3

Deze prachtige patiobungalow is perfect
gelegen aan een rustig, groot plantsoen in
wijk de ‘Heesakker’ met een privacy
biedende achtertuin en eigen achterom op
Dit allemaal op slechts 1 km van het
centrum.

Bijzonderheden: Perfect en onderhoudsvriendelijke woning! v.v. een moderne
halfopen keuken met apparatuur, nagenoeg
geheel v.v. pvc-vloeren, kunststof kozijnen
/deuren, HR++ beglazing, na geïsoleerde
kruipruimte en gevels. Dakbedekking
vernieuwd 2010

Deze royale gelijkvloerse woning is goed
onderhouden en onderhoudsvriendelijk.
Gecombineerde voordelen van een
appartement en woonhuis. Voorzien van
alle gemakken en nagenoeg geheel levensloopbestendig. Een absolute must see!

Inhoud: ca. 300 m3,
Woonoppervlakte: ca. 95 m²
Perceeloppervlakte: ca. 279 m2
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BOUW
Soort woonhuis

Hoekwoning, bungalow

Soort bouw

Bestaande bouw

Bouwjaar

1972

Soort dak

Plat dak – vernieuwd in 2010

OPPERVLAKTE EN INHOUD
Woonoppervlakte

95 m2

Perceeloppervlakte

279 m2

Inhoud

300 m3

INDELING
Aantal kamers

5 (3 slaapkamers)

Aantal badkamers

1 badkamer en 1 aparte toilet

Badkamervoorzieningen

1 douche, 1 bad, 1 wastafel – 1 wastafel op
slaapkamer

Aantal woonlagen

2 woonlagen

Voorzieningen

1 Meterkast,

ENERGIE
defintieve energielabel

C

Isolatie

Muur en vloerisolatie, HR++ glas

Verwarming

CV-ketel radiatoren

Warm water

CV-ketel

CV-ketel

Intergas HR-combiketel (09-2014)

BUITENRUIMTE
Ligging

Kindvriendelijk woonwijk – aan plantsoen

Tuin

Tuin voorzijde en achterzijde – op het zuidwesten
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OMSCHRIJVING
Algemeen:
Plannen om kleiner en gelijkvloers te gaan wonen? Appartement géén optie en een tuin een vereiste?
Deze prachtige patiobungalow is een unieke buitenkans! Perfect gelegen aan een rustig, groot
plantsoen in wijk de ‘Heesakker’ met een privacy biedende achtertuin en eigen achterom, nabij
scholen, speeltuin en Budels Medisch centrum en op 1 km van het winkelcentrum.
Deze royale gelijkvloerse woning is goed onderhouden en onderhoudsvriendelijk. Gecombineerde
voordelen van een appartement en woonhuis. Voorzien van alle gemak en nagenoeg geheel
levensloopbestendig. Deze woning laat u absoluut verrassen!
Indeling:
Begane grond:
Voortuin voorzien van tuinperkjes en bestraten met eigen parkeerplaats. Toegang naar de woning
mogelijk via de voordeur en/of berging c.q. hobbyruimte.
De gehele entree, hal is v.v. een PVC vloer met aanwezige een uitgebreide meterkast. De entree,
hal loopt over in een gang welke de centrale verkeersruimte is naar alle aanwezige vertrekken.
Via de entree, hal zijn de toilet, badkamer, bergkast, slaapkamer 1, slaapkamer 2 slaapkamer 3 en
de woonkamer bereikbaar:
Geheel licht betegeld toilet is v.v. een wandcloset, een fonteintje en een mechanische ventilatie.
Compleet licht betegelde badkamer v.v. een inloopdouche met thermostaatkraan, een kunststof
ligbad met een badkamermeubel, wastafel en spiegelkast. In het kunststof panelen plafond
ingebouwde spots en mechanische ventilatie.
Een praktische muurkast met de Intergas HR combiketel (09-2014) en extra bergruimte.
Slaapkamer 1 en 2, v.v. een laminaatvloer, behangen wanden. Daglicht via een kunststof kozijn
(draai-/kiep) met HR++ beglazing en een kunststof panelen plafond. Prachtig zicht op de tuin.
Slaapkamer 3, tevens de grootste, v.v. een laminaatvloer, behangen wanden. Daglicht via een
kunststof kozijn (draai-/kiep) met HR++ beglazing en een zachtboard plafond. Ook hier prachtig
zicht op de tuin.
Een lichte royale, L-vormige woonkamer met een PVC vloer, behangen wanden. Veel daglicht via
kunststof kozijnen met HR++ beglazing en een gipsplaten plafond. Mooi zicht op de straat en het
plantsoen.
Via de eethoek, met zicht op de achtertuin (patio) naar de keuken, met een PVC vloer, gedeeltelijk
betegelde wanden en een gipsplaten plafond. Met een moderne keukeninrichting v.v. een
kunststof aanrechtblad , een RVS spoelbak met restbakje, een vaatwasser, een keramische
kookplaat, een afzuigkap, een RVS combimagnetron en een koelkast. Met veel opbergruimte en van
alle gemakken voorzien.
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Via een kunststof terrasdeur naar een terrasoverkapping. Via deze overkapping (droog) naar een
volledig licht betegelde bijkeuken/wasruimte, v.v. een keukenblok en de aansluiting voor de was,droogmachine.
Via de wasruimte naar de berging/hobbyruimte met mogelijkheid voor praktijkruimte of kantoor
aan huis v.v. een kunststof pui met deur naar de bestraten oprit.
Buiten:
De tuin biedt volledige privacy en is royaal van opzet. Heerlijk ontspannen, een oase van rust met
voldoende zitruimte op het aanwezige terras met overkapping of onder pergola bij de visvijver. Een
vrije achtertuin met houten tuinberging, eigen afsluitbare poort en achterom (via Aldenborglaan).
Budel winkelcentrum op slechts 1 kilometer afstand.

Bijzonderheden:
-

Op rustige en kindvriendelijke ligging aan plantsoen op 1 km van centrum;
Geheel vernieuwde keuken (2014) met inbouwapparatuur;
Gehele woning is zo goed als v.v. van pvc-vloer;
Gehele woning is v.v. kunststof kozijnen/deuren met HR++ glas;
Zonnige, privacy biedende achtertuin met eigen achterom;
Kruipruimte, gevels zijn na geïsoleerd. Energielabel C;
Dakbedekking is vernieuwd in 2010;
Cv-ketel is van het bouwjaar 2014;
Voor de snelle beslissers, deze woning is per direct aanvaardbaar;
Inruil eigen woning is bespreekbaar.
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FOTO’S
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PLATTEGROND
Begane grond

Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.
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KAART
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ALGEMENE INFORMATIE
Toelichting brochure
Liprice Vastgoed streeft ernaar om met de informatie zo nauwkeurig mogelijke te inventariseren
en te verstrekken over dit object d.m.v. deze brochure. Tekeningen, plattegronden en verdere
informatie kunnen afwijken van de werkelijkheid door veroudering en/of niet meer correct zijn.
Hoewel wij streven naar optimale informatie kan aan deze documentatie derhalve geen rechten
worden ontleend, noch op basis van teksten, noch op basis van andere informatie.
Deze informatie wordt aan meerdere personen verstrekt, aan deze gegevens kunnen geen rechten
worden ontleend. De aanbieding van dit object dient te worden gezien als een uitnodiging om in
onderhandeling te treden.
Interesse
Wanneer u interesse heeft in deze woning, kunt u een afspraak maken voor een bezichtiging met
één van onze medewerkers. Bezichtigingen kunnen uitsluitend plaatsvinden na voorafgaande
afspraak. Vanzelfsprekend verwacht de verkoper een reactie omtrent uw bevindingen. Ook
wanneer u geen verdere belangstelling heeft, waarderen wij dit van u te vernemen.
Biedingen/ Onderhandelingen
Deze aanbieding betreft niet meer dan een uitnodiging tot het uitbrengen van een bod. Het bieden
van de vraagprijs is geen garantie dat u de koper bent. Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het
recht van gunning voor. Bij het uitbrengen van een bod is niet alleen het bedrag van belang, maar
dient u zich ook duidelijk uit te spreken over zaken als eventuele ontbindende voorwaarden, datum
van aanvaarding en eventuele overname van roerende zaken. Over ontbindende voorwaarde(n)
moeten partijen het eens zijn vóór of tijdens de (mondelinge) koop. Als bieder kunt u bijvoorbeeld
een ontbindende voorwaarde voor de financiering laten opnemen. U dient dit wel expliciet bij uw
bod te vermelden.
Eigen woning
Nu u de aankoop van een nieuwe woning overweegt, is het van belang dat u eerst uw eigen woning
zal moeten verkopen. Voor een geheel vrijblijvende bieding van een eventuele inruil van eigen
woning kunt u aangeven bij het uitbrengen van een bod. Graag maken wij met u een afspraak om u
woning te bezichtigen.
Bankgarantie/Waarborgsom
In de koopakte kan bepaald worden dat de koper een bankgarantie moet afgeven of een
waarborgsom bij de notaris moet storten ter grootte van 10% van de koopsom. Deze garantie of
waarborgsom dient als zekerheid dat de koper zijn verplichtingen nakomt.
Hypotheek
Een hypotheek kan altijd via uw eigen bank. Mocht u een breder advies kunnen wij u in contact
brengen met diverse hypotheekadviseurs. Een hypotheekadviseur voor een betrouwbaar en
deskundig advies dat geheel op uw persoonlijke situatie is afgestemd.
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