BURGEMEESTER DE BEKKERLAAN 6 GEMERT
Dit vrijstaand woonhuis is gelegen in een gewilde ruim opgezette woonomgeving, nabij voorzieningen.
De woning beschikt over 4 slaapkamers, een royaal privacy biedend perceel en een ruime vrijstaande
garage/hobbyruimte.
Bouwjaar: 1971
Perc. opp: 418m2
Inhoud woonhuis: 460m3
Inhoud garage 78 m3
Omschrijving:
Het woonhuis is uitgevoerd in spouw metselwerk en voorzien van een zadeldak en met pannen gedekt.
De verdiepingsvloeren zijn uitgevoerd in beton. Kozijnen zijn vervaardigd van (hard) hout en op de
begane grond voorzien van dubbele beglazing. Er zijn aansluitingen op alle nutsvoorzieningen,
glasvezel en kabeltelevisie. Warm water en verwarming wordt verkregen middels de in juni 2018 geplaatste
Nefit HR combiketel.
De eerste verdieping is geheel voorzien van rolluiken.
Indeling begane grond:
 Hal/ entree met tegelvloer, trapopgang naar de eerste verdieping en toegang tot de woonkamer. In de hal
bevindt zich tevens de meterkast welke is voorzien van 8 groepen en 2 aardlekschakelaars.


Gezellige woonkamer (L-vorm) afgewerkt met een parketvloer, stucwerk/granol wanden en stucwerk
plafond. De woonkamer beschikt over een houthaard met schouw welke het geheel een sfeervolle
uitstraling geeft. Veel daglicht door middel van grote raampartijen. Vanuit de woonkamer is middels
dubbel openslaande deuren toegang tot de keuken en via een loopdeur naar het terras.



Nette gesloten keuken geplaatst in een hoekopstelling. De complete keuken is voorzien van een 4 pits
gaskookplaat, oven, afzuigkap, vaatwasser en koelkast. De keuken is afgewerkt met een vinylvloer.
Vanuit de keuken is toegang tot een portaal welke toegang biedt tot de toiletruimte en de achtertuin. In
het portaal bevinden zich de witgoedaansluitingen en een uitstortgootsteen.



Half betegelde separate toiletruimte met duoblok toilet. Het toilet beschikt over natuurlijke ontluchting.

1e verdieping:
Overloop afgewerkt met vloerbedekking en toegang tot drie ruime slaapkamers, waarvan twee met
inbouwkasten en één met een vaste wastafel.


Slaapkamer 1 (4.11 x 3.50m), welke is gelegen aan de achterzijde, is afgewerkt met vloerbedekking,
stucwerk wanden en plaatjesplafond.



Slaapkamer 2 (4.00 x 2.82m) gelegen aan de voorzijde, eveneens afgewerkt met vloerbedekking,stucwerk
wanden en plafond.



Slaapkamer 3 (3.24 x 2.22m) gelegen aan de voorzijde, eveneens afgewerkt met vloerbedekking,
stucwerk wanden en plafond.



Geheel betegelde badkamer in lichte kleurstelling, stucwerk plafond. De badkamer is voorzien van een
ligbad, regendouche, wastafel en duoblok toilet. Natuurlijke ventilatie en daglicht door een raam en
loopdeur naar het dakterras.

2e verdieping:
Via vaste trap te bereiken zolderruimte. De zolder is ingedeeld in drie ruimtes: een c.v.-ruimte, overloop en
4e slaapkamer. De c.v.-ruimte en 4e slaapkamer beschikken beide over een groot raam.
Tuin:
Royale tuin gelegen op het westen met bestrating en gazon. De erfafscheiding bestaat hoofdzakelijk uit
natuurlijke begroeiing, een stenen muur aan de zijkant en houten schutting aan de achterzijde.
Garage:
De vrijstaande garage is opgetrokken in spouw metselwerk en voorzien van een platdak welke met
bitumen is gedekt. De garage beschikt over elektra en water. Een stalen kanteldeur biedt toegang tot de
oprit.
Bijzonderheden:
 Degelijk gebouwde vrijstaande woning met volop mogelijkheden.
 Gelegen op een ruim privacy biedend perceel aan een breed opgezette woonstraat.
 Goed woonprogramma met 4 slaapkamers.
 Royale oprit met parkeermogelijkheid voor meerdere auto’s.
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen
enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de
gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.
Kenmerken
Details
Type:
Bouwjaar:
Perceeloppervlak:
Inhoud object:
Totale woonoppervlakte:
Externe bergruimte:
Aantal slaapkamers:
Badkamers:
Aanvaarding:

Woning
1971
418 m²
460 m³
135 m²
28 m²
4
1
In overleg

Bijzonderheden
Ligging:
Kelder:
Zolder:
Garage:
Verwarming:
Type warm water:
Type kozijnen:
Type beglazing:
Type isolatie:
Tuin met toegang achterom:
Oriëntatie tuin:
Onderhoud binnen:
Onderhoud buiten:

In centrum
Nee
Ja
Ja
CV-ketel
Combiketel
Hout
Gedeeltelijk dubbel
Geen isolatie
Ja
Zuid-West
Goed
Goed

Afbeeldingen

