Molenweg 2, Hoogeloon

Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs

€ 755.000 k.k.

Aangeboden sinds

24-09-2019

Conditie

Kosten koper

Waarborgsom

nee

Bankgarantie

ja

Ontbindende voorwaarden financiering

€0

Indeling
Aantal kamers

9 kamers (5 slaapkamers)

Aantal badkamers

3

Aantal WC's

4

Kelder

ja

Zolder

nee

Garage

nee

Aantal woonlagen

2

Tuin
Oppervlakte

3000m2

Breedte

55m

Diepte

60m

Oppervlakte

40m2

Breedte

10m

Diepte

4m

Ligging
Ligging

Bouw

open ligging, bosrijke omgeving, aan rustige weg, landelijk, vrij uitzicht

Woontype 1

woning

Woontype 2

Exclusieve villa

Woontype 3

Vrijstaand

Bouwjaar

2013

Raamwerk

hardhout, draai- kiepramen

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

3.230m2

Totale woonoppervlakte

272m2

Inhoud

1.099m3

Energie
Verwarming

open haard, warmtepomp

Type warm water

warmtepomp

Beglazing

dubbel

Type isolatie

volledig geïsoleerd
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Plattegrond

Plattegrond

Omschrijving
Molenweg 2, Hoogeloon
Unieke, instapklare en landelijk gelegen woning
Deze onder architectuur gebouwde woning ligt op een prachtige locatie. Het ligt 20 meter van de weg en tegenover de woning ligt een
rustige boerderijcamping in de verkeersarme straat. U heeft hier elke dag een vakantiegevoel dankzij de landelijke ligging in de
Kempen Noord-Brabant, maar alle voorzieningen zijn tegelijkertijd op korte afstand te vinden. Zo liggen het centrum en een
basisschool op ongeveer een kilometer van de woning, zijn de supermarkt en veel andere winkels vijf minuten met de auto te bereiken
en bent u binnen 10 minuten te voet bij de bushalte. Woon-werkverkeer is gemakkelijk te realiseren: de snelweg ligt op vier kilometer
van de woning. Ook liggen sportfaciliteiten, een keurslager en diverse andere bedrijven dicht bij deze locatie.
Voor de woning
Parkeren op eigen terrein is geen enkel probleem; u kunt hier met gemak vier auto’s kwijt en er is een carport met meer dan genoeg
plek voor fietsen, motoren of de auto. Verder is dit een volledig vrijstaande woning, met ruimte aan alle kanten van het huis dat
voornamelijk ingevuld is door groen. En de woning is uiteraard goed bereikbaar én is een kenmerkende verschijning in het landschap,
met unieke vormen en kleuren.
De begane grond
De volledige begane grond heeft bijzonder veel natuurlijke lichtinval dankzij de grote ramen en het volledig glazen dak op de serre, ook
via het dak dankzij de open opzet van de architectuur. Beton, staal en hout zorgen samen voor een warme en tegelijkertijd moderne
uitstraling, waarbij elke vorm tijdens het ontwerpen bewust gekozen is. Hierdoor zijn riante ruimtes ontstaan op de begane grond,
zoals de grote woonkamer, c.q. serre en eetkamer. De stijl van de keuken is modern-landelijk, met een prachtige uitstraling en
tegelijkertijd meer dan genoeg opberg- en werkruimte. Inbouwapparatuur is op fraaie wijze weggewerkt, waaronder de afzuigkap en de
koelkast.
Op de begane grond bevinden zich 3 ruime slaapkamers, welke middels schuifdeuren toegang hebben tot een overdekte veranda waar
men de van de ondergaande zon kan genieten. Aan de andere zijde van het huis bevindt zich een kantoorruimte, met een badkamer en
keuken inclusief koelkast. Deze ruimte is tevens te gebruiken als gastenverblijf.
Onder de begane grond vindt u een kelder met een badkamer, douche en wastafels, een apart toilet en een technische ruimte. De
kelder heeft daarnaast ramen aan weerszijden met uitzicht over het maaiveld. Deze verdieping kan gemakkelijk ingezet worden als
hobbyruimte of zelfs als slaapkamer.
De eerste verdieping
Via de unieke (en prachtige) trap komt u op de eerste verdieping. Ook deze verdieping wordt gekenmerkt door lichtinval en vooral veel
lichte kleuren, zoals in de ruime badkamer. Deze is modern ingericht met een sierlijke wastafel en groot ligbad. De slaapkamer op
deze verdieping is ruim en heeft vooral veel natuurlijk licht door gebruikmaking van veel ramen, waardoor licht ook via het plafond
binnenvalt. Op de eerste verdieping bevindt zich in een open verbinding van slaapkamer naar badkamer een kastenwand voor
opbergen van kleding en meer.
De unieke constructie van de woning wordt echt duidelijk op de eerste verdieping, waar de lijnen van de architectuur samenkomen.

Laat u verrassen door de sublieme manier waarop de ruimte benut wordt, of laat u leiden door de ideeën die u zelf krijgt bij de opzet
van deze verdieping die genoeg ruimte biedt om er van alles mee te doen.
Rond de woning
De woning heeft een oppervlakte van 249 vierkante meter, maar het perceel telt een ruime 3200 vierkante meter en dat betekent dat
er veel ruimte rond het huis is. Dat is vooral te merken in de achtertuin die op het zuiden ligt. Zowel aan de zuidzijde, de westzijde en
de noordzijde bevinden zich terrassen zodat de mogelijkheid aanwezig is om in het zonnetje te zitten, of de schaduw op te zoeken
indien gewenst.
Bijzonderheden
• Gebouwd in 2013; Opgeleverd in 2014
• Volledig schilderwerk verricht in 2018/2019
• Unieke (op maat gemaakte) woning: er bestaat geen tweede woning met dit ontwerp
• Houten bijgebouw met 15 vierkante meter oppervlak
• Tuinontwerp aanwezig
Op zoek naar een instapklare, unieke woning met veel eigen grond?
Bent u op zoek naar een landelijk gelegen woning met bijzonder veel ruimte, maar wilt u tevens een instapklare woning waar u niets
aan hoeft te doen? Dit unieke object laat zien hoe architectuur in uw voordeel kan werken en hoe lichtinval benut kan worden om een
woning optimaal geschikt te maken. Heeft u de verhuisdozen al gepakt? Zo niet, bel dan vandaag eerst voor een bezichtiging zodat u
dit prachtige huis alvast met eigen ogen kunt aanschouwen.

