
Gelijkvloers 
wonen
met extra grote garage en royale tuin

REUSEL
Aangelag 21

Vraagprijs

€ 389.000,- k.k.

0497-645341 | info@benstraatman.nl

www.benstraatman.nl



Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

1988




Soort:


bungalow




kamers:

4




Inhoud:

506 m³




Woonoppervlakte:


102 m²




Perceeloppervlakte:

303 m²




Overige inpandige ruimte:


23 m²




Gebouwgebonden buitenruimte:

15 m²




Externe bergruimte:


12 m²




Energielabel

C



Omschrijving
Wonen nabij het centrum van Reusel, in de directe omgeving van voorzieningen in een woning 
met alle voorzieningen (zoals slaapkamer en badkamer) op de begane grond. Met deze 
halfvrijstaande woning uit 1988 met extra grote garage, berging, overkapping en vrije achterom 
kan dat allemaal.





 Begane grond:

Entree, hal met toegang tot de woonkamer, badkamer en slaapkamer. Vanuit de hal is de eerste 
verdieping ook bereikbaar via een vaste trap. In de hal is tevens ruimte voor de garderobe en 
een meterkast. 




De lichte woonkamer is voorzien van veel diverse raampartijen. De kamer bestaat uit een 
zitgedeelte en een eetgedeelte.

 

Vanuit de woonkamer is de slaapkamer toegankelijk met badkamer en suite op de begane 
grond. De moderne badkamer is volledig betegeld en voorzien van een douchecabine, vaste 
wastafel met wastafelmeubel, een toilet en een designradiator.




Vanuit de woonkamer is ook een doorgang naar de keuken. De keuken is geplaatst in 
hoekopstelling, voorzien van een 4 pits gasfornuis met afzuigkap en veel bergkasten. Daarnaast 
is de bijkeuken bereikbaar via de keuken. In e bijkeuken zijn aansluitingen voor de 
wasapparatuur aanwezig alsmede is er toegang tot een toiletruimte met toilet en fonteintje. 




De extra brede garage/berging (bereikbaar vanuit de bijkeuken) heeft een een elektrisch 
bedienbare sectionaaldeur en een aparte loopdeur. 





 Buiten:

Keurig aangelegde achtertuin met veel privacy, bestrating en gazonpartijen met plantenborders, 
een overkapt zitgedeelte, berging en vrije achterom. Verder is er voor de garage ruimte voor het 
parkeren van auto's op eigen terrein. 





 1e verdieping:

Overloop met toegang tot nog twee kamers. Momenteel worden deze kamers gebruikt als 
gasten slaapkamers en opbergruimte. Beide kamers zijn voorzien van een bergruimte/kasten 
onder de schuine kanten. 2e badkamer met douchecabine, vaste wastafel, bergruimte en 
opstelling van de CV-combiketel.





 Algemeen:

- Gehele woning voorzien van houten kozijnen met grotendeels isolerende beglazing;

- Wonen met de slaap en douchevoorzieningen gelijkvloers;

- Dak- vloer- en spouwisolatie;

- Betonnen verdiepingsvloer;

- Goede ligging ten opzichte van voorzieningen en uitvalswegen;

- Achtertuin met voldoende zon.




































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - kast keuken X

 - kast boven X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

(Klok)thermostaat X

Screens X

Rolluiken X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Lijst van zaken



Heeft u 

interesse?

Wilhelminalaan 68

5541 CZ Reusel




0497-645341

info@benstraatman.nl

www.benstraatman.nl


