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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE

174m2



PERCEELOPPERVLAKTE

1.900m2



INHOUD

685m3



AANTAL SLAAPKAMERS

5

BOUWJAAR

1990



ENERGIELABEL

Energielabvel B



3



Omschrijving
Hierbij bieden wij u deze mooie, ruime vrijstaande woning te Sprundel aan. De woning ligt aan een rustige 

doodlopende straat op een zeer ruim perceel van 1.900m2. In de grote achtertuin geniet je van veel privacy en 

vrijheid. De woning is in 1990 in eigen beheer gebouwd. Naast de woning is er een garage met extra berging 

gesitueerd. Wil je deze prachtige woning met eigen ogen zien? Neem dan contact met ons op!





INDELING


Begane grond


Vanuit de voordeur kom je in de hal met in de hal de meterkast, vanuit de hal bereik je de lichte woon- en eetkamer 

met houten vloer en leuke kachel. De dichte keuken is direct naast de eetkamer. Aan de keuken is de bijkeuken en 

een multifunctionele ruimte die naar wens is in te richten als bijvoorbeeld slaapkamer of werkkamer.





1e verdieping


De 1e verdieping is ingedeeld met overloop, 4 ruime slaapkamers, badkamer en een ruime kast. De badkamer is 

voorzien van ligbad, toilet, douche en dubbele wastafel.





2e verdieping


de 2e verdieping is ingericht als zolderruimte en is te bereiken middels een vaste trap.





Buitenruimte en garage


De zeer ruime achtertuin is erg fijn om in door te brengen. In de tuin geniet je van enorme rust en privacy. In de tuin 

is een losse stenen berging en een kas geplaatst. De vrijstaande stenen garage en zeker ruim te noemen. Deze garage 

bestaan uit twee delen en is in totaal 34m2 groot.





KENMERKEN


- 1.900m2 perceel;


- 174m2 woonoppervlakte;


- Veel privacy en vrijheid;


- Ruime garage en berging;


- Volledig geïsoleerd.
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Plattegrond Begane Grond
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Plattegrond Eerste Verdieping
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Plattegrond Tweede Verdieping
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Garage



Locatie
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www.koekoekstraat25.nl

Koekoekstraat 25, Sprundel

Scan deze code


 en bekijk de woning 

op je mobiel!

Bekijk deze woning online!
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interesse
in deze mooie woning?

\\  Eikenlaan 13, 4881 AH Zundert  \\  0165 348 531  \\  makelaar@dehuizenpraktijk.nl  \\  https://dehuizenpraktijk.nl/  \\


