Haver 8, Eersel

Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs

€ 450.000 k.k.

Aangeboden sinds

25-08-2021

Conditie

Kosten koper

Waarborgsom

nee

Bankgarantie

ja

Ontbindende voorwaarden financiering

€0

Indeling
Aantal kamers

6 kamers (5 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

1

Kelder

nee

Zolder

nee

Garage

ja

Aantal woonlagen

3

Tuin
Oppervlakte

112m2

Breedte

8,5m

Diepte

13,2m

Oppervlakte

m2

Breedte

m

Diepte

m

Ligging
Ligging

Bouw

aan rustige weg, gemeente, in woonwijk

Woontype 1

woning

Woontype 2

Eengezinswoning

Woontype 3

Geschakelde woning

Bouwjaar

1988

Raamwerk

hardhout

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

258m2

Totale woonoppervlakte

142m2

Inhoud

515m3

Energie
Verwarming

CV-ketel, open haard mogelijk, gas, vloerverwarming gedeeltelijk

Type warm water

elektrische boiler eigendom, CV-ketel, gas

Beglazing

gedeeltelijk dubbel

Type isolatie

dakisolatie, vloerisolatie

Impressies 1/5

Impressies 2/5

Impressies 3/5

Impressies 4/5

Impressies 5/5

Plattegrond

Plattegrond

Omschrijving
Recentelijk gerenoveerde, riante woning in kindvriendelijke buurt
Haver 8 is aan een rustige weg in een kindvriendelijke buurt gelegen. Het Zuiderpark bevindt zich op loopafstand van de woning,
waardoor u binnen een mum van een tijd een heerlijke wandeling omgeven door groen kunt maken. Liever naar de bossen? Daar bent
u in slechts 4 minuten vanaf de Haver.
Dankzij de recentelijke renovaties is dit een moderne en riante woning die van alle gemakken is voorzien. Dit maakt de woning
instapklaar voor de volgende bewoners. Zo bent u de komende jaren verzekerd van een (groot) onderhoudsvrij huis! Haver 8 is van
veel raampartijen voorzien, waardoor alle ruimtes over veel natuurlijk licht beschikken. Dit zorgt voor een frisse, open uitstraling door
de gehele woning. Verder bieden de verschillende (slaap)kamers enorm veel inrichtingsmogelijkheden.
Bijzonder aan deze woning is de tweede garage aan de achterzijde van het perceel. Deze is optioneel over te nemen door de nieuwe
bewoners en onder andere via de achtertuin te bereiken. Verder is de woning in 2017 volledig gerenoveerd. Denk hierbij aan alle
vloeren, de keuken, badkamer, de deuren, het stucwerk en het schilderwerk. Er is tevens een nieuwe ketel geplaatst. Verder is de
achtertuin in 2020 vernieuwd en voorzien van een ruime overkapping. Een extra voordeel is dat alle (slaap)kamers in de woning zijn
voorzien van een vaste internetaansluiting.
De entree
Wanneer u zich aan de voorzijde van Haver 8 bevindt ziet u dat het om een twee-onder-een-kap woning gaat. Het perceel grenst aan
een trottoir en bevindt zich dus niet direct aan de autoweg. Hierdoor heeft u niet direct last van eventueel voorbijgaand verkeer.
Dankzij de ruime oprit biedt de woning plaats voor het parkeren van een auto op het erf. Het perceel is afgescheiden middels een
middelhoge groene heg. Dankzij het vele groen in de voortuin wordt de doorkijk in de woning belemmerd, hierdoor profiteert u
ondanks de vele raampartijen aan de voorzijde van voldoende privacy. Middels een opening in de heg aan de linkerzijde bereikt u de
voordeur.
Stap de voordeur door en kom terecht in de hal van ca. 4 m2. De hal is voorzien van wit gestucte muren, een antraciet tegelvloer en de
meterkast die netjes is weggewerkt. Dankzij de twee raampartijen beschikt deze ruimte over veel natuurlijk licht. De hal biedt verder
toegang tot de woonkamer, de trap naar de eerste verdieping en de toiletruimte.
De toiletruimte van heeft een enorm moderne uitstraling dankzij de grijze betegeling op zowel de vloer als de muren. Verder beschikt
de ruimte over een klein raamvenster, wit gestucte muren, een zwart waterkraantje, een toiletrolhouder, een handdoekhaakje en een
hangende toiletpot met ingebouwd waterreservoir.
De woon-/eetkamer en keuken
Via de witte deur met vier geblindeerde vensters in de hal bereikt u de grote, open woonkamer met een oppervlakte van ca. 30 m2. De
benedenverdieping is volledig voorzien van vloerverwarming. De woonkamer is voorzien van dezelfde antraciet tegelvloer en wit
gestucte muren als de hal. Verder is het plafond afgewerkt met een plafondlijst en is één van de muren lichtblauw geverfd. Aan de
voorzijde bevinden zich twee vaste ramen en een draairaam. Hierdoor beschikt de ruimte over veel natuurlijk lichtinval, wat zorgt voor
een lichte uitstraling in deze open ruimte. Onder de trap is een kast gesitueerd, deze is te betreden via een deur in de woonkamer.
Voordelig aan deze kast is dat u zo snel en eenvoudig voorwerpen op kunt bergen die u regelmatig nodig heeft, zonder dat deze in het
zicht staan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schoonmaakspullen en voorraden.

De woonkamer is momenteel ingericht met een bankstel, salontafel, tv-meubel, langwerpig bureau, en een dressoir. De eettafel en
-stoelen zijn in de keuken gesitueerd. Echter kunt u dankzij de grote, open ruimte geheel uw eigen invulling aan de inrichting geven en
hier bijvoorbeeld ook een eettafel en -stoelen plaatsen. Zo heeft u in dat geval in de keuken nog ruimte over voor bijvoorbeeld het
plaatsen van een keukenblok met mogelijkheid tot het creëren van een barretje. Dankzij de grote ruimtes is deze keuze geheel aan u
en kunt u vele kanten op met de inrichting!
Via de grote doorgang in de woon- en eetkamer bereikt u de ruime keuken. In de muur tussen deze twee ruimtes is tevens een doorkijk
gecreëerd, waardoor u vanuit beide ruimtes zicht heeft op de andere. Dit zorgt er tevens voor dat beide ruimtes nog groter ogen. De
keuken heeft een oppervlakte van ca. 18 m2 en is van alle moderne gemakken voorzien. De moderne uitstraling heeft deze ruimte te
danken aan de strakke witte keukenkastjes en composiet aanrechtblad. Ook deze ruimte beschikt tevens over dezelfde antracieten
tegelvloer en wit gestucte muren als de woonkamer en de hal. Verder is de keuken voorzien van een (stoom)oven, een combi-oven,
een groot vijf-pits gasfornuis, ingebouwd rvs afzuigsysteem, een grote koelkast, wasbak met Quooker kraan en ingebouwde
zeepdispenser, een vaatwasser, ingebouwde afvalreservoir, stopcontacten op diverse plekken en voldoende opbergruimte voor
keuken- en etenswaren. De keukenapparatuur is van het merk Siemens, met uitzondering van de Nova afzuigkap. Dankzij het vaste
raam (met ventilatierooster) en draairaam ter hoogte van de wasbak in combinatie met het lichtkoepel wordt ook deze ruimte van
natuurlijk licht voorzien en heeft u uitzicht op de tuin tijdens het koken. Via de deur in de keuken bereikt u de garage, waar via u de
achtertuin kunt betreden.
De eerste verdieping
Via de in 2018 gestoffeerde trap in de hal bereikt u de ruime overloop van de eerste verdieping (ca. 6,5 m2). Deze ruimte is voorzien
van een donkerbruine laminaatvloer en wit gestucte muren met lambrisering. Verder biedt de overloop toegang tot vier (slaap)kamers,
de badkamer en de trap naar de tweede verdieping.
De grootste (slaap)kamer van de eerste verdieping heeft een oppervlakte van ca. 21 m2 en dient daarmee perfect als master bedroom.
De kamer is gesitueerd aan de linkerzijde van de woning. De twee draairamen (waarvan één met ventilatierooster) bieden dan ook
uitzicht op de achtertuin. Tevens bevinden zich ook twee draairamen aan de voorzijde van de woning die uitzicht bieden op de
straatkant. De kamer is verder voorzien van dezelfde donkerbruine laminaatvloer als op de overloop, wit gestucte muren, aan één zijde
wandbekleding en twee verwarmingsradiatoren.
De tweede (slaap)kamer heeft een oppervlakte van ca. 11 m2 en bevindt zich aan de achterzijde van de woning. De kamer is voorzien
van een donkerbruine laminaatvloer, wit gestucte muren, een vast raam, een draairaam en een verwarmingsradiator. De ruimte is
momenteel ingericht met een aantal sportapparaten, maar kan natuurlijk voor verschillende doeleinden worden ingedeeld. Denk
bijvoorbeeld aan een logeerkamer, een kinderkamer of een opbergkamer.
De derde (slaap)kamer heeft een oppervlakte van ca. 6,5 m2 en is ook aan de achterzijde van de woning gesitueerd. Net als alle
kamers op de eerste verdieping is ook deze ruimte voorzien van een donkerbruine laminaatvloer, wit gestucte muren, een draairaam
en een verwarmingsradiator. Momenteel wordt deze kamer door de huidige bewoners gebruikt als inloopkast, maar hier kunt u
volledig uw eigen invulling aan geven. Denk bijvoorbeeld aan extra slaapkamer, kinderkamer of kantoorruimte.
De vierde en tevens laatste (slaap)kamer op deze verdieping bevindt zich aan de voorzijde van de woning en heeft een oppervlakte van
ca. 10 m2. De kamer is voorzien van een donkerbruine laminaatvloer, wit gestucte muren, een vast raam, een draairaam, een
verwarmingsradiator en een inbouwkast. De kamer is momenteel ingericht als kantoor/werkkamer, maar kan uiteraard voor
verschillende doeleinden worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan een extra slaapkamer, een hobbykamer of een sportkamer.
De badkamer van Haver 8 is ook aan de voorzijde van de woning gelegen en heeft een oppervlakte van ca. 6 m2. Deze ruimte heeft
dankzij de relatief recentelijke renovaties een moderne look met grijze betegeling en is van alle gemakken voorzien. Zo beschikt deze
over een whirlpool badkuip, een inloop stortdouche met glazen wanden, inbouwkranen, een ingebouwde wastafel met natuurstenen

blad en badkamermeubel, een spiegel, een handdoekradiator en een hangende toiletpot met ingebouwd waterreservoir. Dankzij het
draairaam beschikt ook deze ruimte over veel natuurlijk licht en kan de badkamer na het douchen of badderen fijn worden
doorgelucht. Tevens is de badkamer ook voorzien van een afzuigsysteem.
De tweede verdieping/zolder
Via de wit geschilderde trap op de overloop van de eerste verdieping bereikt u de tweede verdieping. Hier komt u terecht op een
overloop van ca. 7 m2 waar zich tevens de ketel en wasmachine aansluiting bevindt. De overloop biedt toegang tot een vijfde
(slaap)kamer met een oppervlakte van ca. 12 m2. Evenals de (slaap)kamers op de eerste verdieping beschikt deze ruimte over een
donkerbruine laminaatvloer, wit gestucte muren, een verwarmingsradiator en drie ramen. Zo kan deze ruimte perfect worden ingericht
als slaapkamer, maar kunt u deze ook voor andere doeleinden indelen. Denk bijvoorbeeld aan een extra opbergruimte op zolder voor
voorwerpen die u niet vaak gebruikt.
De achtertuin en garage(s)
Terug naar de begane grond, waar u via de garage van 21 m2 de op het noorden gelegen achtertuin van zo’n 112 m2 kunt betreden. In
2020 is de tuin volledig vernieuwd en voorzien van een ruime overkapping van ca. 26,5 m2. Zo kunt u ook met minder lekker weer toch
heerlijk genieten van de buitenlucht. De overkapping grenst direct aan de woning. Dankzij de lichtkoepels is de overkapping van
enorm veel natuurlijk licht voorzien. De enorme ruimte biedt voldoende plek voor het plaatsen van een tuintafel en -stoelen, een BBQ
en een lounge set. De tuin is verder voorzien van ingebouwde tuinverlichting, lichtgrijze grote tegels, een groot grasperk en tuinperken
aan beide zijden. Aan de achterzijde zijn twee grote bomen gesitueerd. Het grote oppervlak van deze achtertuin biedt voldoende
ruimte voor het plaatsen van meerdere zithoeken en bijvoorbeeld een speeltoestel voor kinderen.
De garage die aan de woning grenst is zowel via de achtertuin als via de oprit te betreden. Deze biedt plaats voor bijvoorbeeld het
parkeren van een auto. Dankzij de oppervlakte van 21 m2 kunt u hier ook andere voorwerpen opbergen. Denk bijvoorbeeld aan fietsen
en (tuin)gereedschap. Tevens kunt u deze als een soort bijkeuken gebruiken indien gewenst. Deze garage is voorzien van een
wasmachine-/ en droger aansluiting.
De tweede garage aan de achterzijde van het perceel heeft een oppervlakte van ca. 21,5 m2 en is optioneel over te nemen door de
nieuwe bewoners. Hier kunt u overige voorwerpen in opslaan of u kunt deze bijvoorbeeld gebruiken als hobbyruimte waar geklust kan
worden.
Eersel
Eersel is een gezellig dorp dat onder andere bekend staat om de sfeervolle Markt. Ondanks dat de plaats niet heel groot is, biedt het
centrum verscheidene winkel- en horecagelegenheden. Zo staat u binnen 5 minuten fietsen in het centrum waar u alle
nutsvoorzieningen aantreft. Denk hierbij aan diverse supermarkten, drogisterijen, een tabakswinkel, een dierenwinkel, restaurants en
andere winkelgelegenheden. In de nabije omgeving van Haver 8 bevinden zich diverse scholen en sportverenigingen. Gezien de
diverse voorzieningen in de nabije omgeving biedt Haver 8 dus een perfecte ligging voor bijvoorbeeld een gezin met kinderen. Gaat u
regelmatig met het openbaar vervoer op pad? Op slechts 800 meter afstand bevindt zich een bushalte waar u met buslijn 19 het
NS-station van Eindhoven Centraal kunt bereiken. Maakt u vaak gebruik van de auto? In dat geval bereikt u in slechts 6 minuten op de
uitvalsweg N397 of de snelweg A67.

Bent u ook zo enthousiast over deze riante, moderne twee-onder-een-kap woning?
Of u nu altijd al een inloopkast had gewild of op zoek bent naar een woning met veel slaapkamers: Haver 8 biedt voor u de perfecte

uitkomst. Hetzelfde geldt tevens voor de begane grond, waar u geheel uw eigen draai kunt geven aan de woon-/eetkamer en keuken.
Of u het eetgedeelte nu in de keuken plaatst of deze van een extra keukenblok voorziet: de keuze is geheel aan u! Verder is de
overkapping in de achtertuin een extra groot bijkomend voordeel. Zo kunt u met minder goed weer ook heerlijk genieten van de
buitenlucht en heeft u voldoende plek voor het creëren van diverse zithoeken. Andere voordelen van deze woning zijn de maar liefst
twee grote garages (waarvan één optioneel over te nemen is), de uitgebreid ingerichte keuken en badkamer en een vaste
internetaansluiting in alle (slaap)kamers. Bovendien is niet alleen de uitrusting en inrichting van Haver 8 een groot pluspunt. Zo is de
ligging ook ideaal met het Zuiderpark op slechts enkele minuten loopafstand. Verder heeft u alle nutsvoorzieningen binnen handbereik
en kunt u met het openbaar vervoer eenvoudig een stad als Eindhoven bereiken wanneer u behoefte heeft aan een verscheidenheid
aan winkel- en horecagelegenheden. Bent u net zo enthousiast als wij en wilt u de woning graag met eigen ogen komen bekijken?
Neem dan snel contact met ons op om een bezichtiging in te plannen!

