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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE

156 m2



PERCEELOPPERVLAKTE

309 m2



INHOUD

602 m3



AANTAL SLAAPKAMERS

4 slaapkamers

BOUWJAAR

1955



ENERGIELABEL

Energielabel C
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Omschrijving
Vlakbij de grens met onze zuiderburen staat deze luxe, vrijstaande woning te koop in Zundert. Hier beschik je over 

3 slaapkamers, waarvan de master bedroom samen met de en suite badkamer zich op de begane grond bevinden. 

Een levensloopbestendige woning met ook de mogelijkheid tot mantelzorg of creatief atelier. De centrale keuken 

heeft twee aangrenzende tuinen met veel privacy. Een tweede badkamer boven met twee slaapkamers en apart toilet 

maakt deze woning een heerlijk huis voor meerdere doelgroepen en het bezichtigen waard.





Het auto luwe winkelcentrum aan de Molenstraat is op loopafstand bereikbaar. Parkeren doe je voor je deur en een 

busverbinding naar Breda, Roosendaal of Etten-Leur bevindt zich op 2 minuten lopen. Het geboortedorp van Vincent 

Van Gogh staat bekend om zijn jaarlijks fenomenabel bloemencorso (Unesco erfgoed) waarvan de start zich aan het 

einde van deze straat bevindt. Meerdere scholen zijn op loop- en fiets afstand bereikbaar en de autosnelweg naar 

Rotterdam of Antwerpen ligt op 8 autominuten rijden. Een treinverbinding is bereikbaar op 15 minuten rijden.





Begane grond





Eenmaal binnen wordt in de entreehal direct de toon gezet door de aanwezigheid van het glas in lood en 

hoogwaardige afwerking. Hier vind je de meterkast, trapopgang en de doorgang naar het leefgedeelte.





Vanuit de entree bereik je de lichte imposante woonkamer met nette laminaatvloer en twee royale erkers aan de 

voorzijde en zijkant van het huis. De kamerhoge schuifpui zorgt vanuit de woonkamer toegang tot de tuin. De 

woonkamer is in praktische open verbinding met de keuken en heeft tevens toegang tot een koele kelder met twee 

traptreden.





Vanuit de sfeervolle keuken kijk je uit op de beide onderhoudsarme tuinen. Doordat het gehele huis in u-vorm om 

beide tuinen heen loopt voelt het als twee luxe binnentuinen waar het al vroeg in het voorjaar heerlijk vertoeven is. 

Beide tuinen zijn voorzien van bestrating en bieden zon, schaduw en veel privacy.





In de keuken beschik je niet alleen over veel beweegruimte, maar ook aan luxe is geen gebrek. Met strakke glossy 

kastjes, metro tegel achterwand en een visgraatpatroon op de vloer beschik je hier over 2 ovens, een 

inductiekookplaat, afzuigkap, vaatwasser en een grote amerikaanse koel vries combinatie. De ramen van de keuken 

zijn net als de twee erkers in de woonkamer voorzien van luxe schuifbare louvre luiken.




Omschrijving
Aansluitend op de keuken leidt een kleine hal naar het toilet, de tuin en een riante multifunctionele woon/

werkkamer. Deze ruimte is aan de ene zijde voorzien van een royale schuifpui en aan de andere zijde een royale 

glaspartij met deur. De ruimte is zeer licht en verschaft toegang tot beide tuinen. Deze creatieve ruimte is tevens 

geschikt als atelier of voor mantelzorg. De vloer is van dezelfde visgraat tegel als in de keuken. De lange wand is 

voorzien van een reeks hoge kwaliteit vaste kasten.


Tevens verschaft deze ruimte toegang tot de wasruimte en bevindt zich hier de HR-verwarmingsketel. Een tweede 

keukenblok plaatsen is in deze ruimte ook mogelijk.





Na de werkkamer volgt de badkamer die samen met de aangrenzende master bedroom op de begane grond is 

geplaatst. Door de unieke combinatie van stijlen voelt de badkamer vooral warm en luxe aan. De verwarmde vloer 

met het visgraat patroon is reeds bekend, daarnaast vind je op de wanden moderne bruin/brons gekleurde royale 

wandtegels als een wandvullend decoratief photobehang met klaprozen. De sfeervolle balken in het plafond en naast 

de wastafels maken het geheel helemaal af. Daarbij beschik je over een luxe massage ligbad met douche en zijn de 

dubbele wastafels verwerkt in een oud eiken dressoir met veel ruimte.





Als laatste ruimte betreed je de royale luxe masterbedroom met wederom een sfeervol balkenplafond, verwarmde 

visgraat tegelvloer en sfeervolle tuindeuren en suite met de tuin. Deze royale ruimte is samen met de badkamer, 

wasruimte en werkkamer in 2020 volledig vernieuwd. Tevens is de master bedroom voorzien van een nieuwe 

dakconstructie met Isotherm isolatie voor koelte in de warme zomers van nu en extra isolatie voor de koude 

winter.





Eerste verdieping





De overloop met raampartij bovenaan de vaste trap biedt toegang tot een viertal ruimtes. Deze leiden naar een 

apart toilet, de badkamer en twee slaapkamers.





De royale eerste slaapkamer aan je linkerhand is langwerpig en heeft een hoog plafond welke een is met het dak. De 

vloer is voorzien van laminaat en identiek aan de woonkamer. De kamer is voorzien van twee draai-kiep ramen en 

aan de buitenzijde de trendy louve luiken als zonwering. Tevens beschikt deze slaapkamer over een grote 

inbouwkast. 





Tegenover de slaapkamer bevindt zich de tweede kleinere slaapkamer welke voorzien is van een raampartij en 

identiek aan de laminaatvloer in de woonkamer.
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Omschrijving
Naast deze slaapkamer bevindt zich de lichte tweede badkamer met groot draai/kiep raam. De badkamer beschikt 

over een modern wasmeubel en douchecabine. De royale ruimte bied voldoende ruimte voor een extra kast of 

dressoir. De grote vloertegels zijn identiek aan de vloertegels in de hal beneden.





Aan het einde van de overloop bevindt zich het ruime aparte toilet met fonteintje. Deze ruimte heeft dezelfde grote 

vloertegels als de badkamer.








Buitenruimten





Zoals eerder genoemd bevinden de achtertuinen zich zowel links van de keuken als aan de achterzijde van de 

keuken. De tuin aan de achterzijde is zeer zonnig en de linker zijde bied veel schaduw. De tuinen zijn volledig 

aangestraat bieden enorm veel privacy. Meerdere zonnige en schaduw plekjes maken deze unieke tuinen heerlijke 

zitplekken voor elk gewenst moment in het jaargetijde. Een perfecte plaats voor het realiseren van een buitenkeuken 

is mogelijk door de stroomvoorziening vanuit de grote bergruimte naast de woning. Aan beide zijden van de woning 

bevinden zich extra brede inlooppoorten. Glasvezelkabel bevindt aan de voorzijde van de woning in de royale 

voortuin.





Bijzonderheden





-	vrijstaande woning vol ruimte en mogelijkheden (b.v. B&B)


-	3 slaapkamers, waarvan master bedroom op begane grond


-	vierde slaapkamer op begane grond ook mogelijk


-	levensloopbestendig


-	mantelzorg mogelijk


-	luxe keuken en badkamer


-	slaapkamer en suite met zowel badkamer als tuin


-	lichte ruimtes


-	op loopafstand van winkelcentrum


-	vlakbij bushalte 


-	rustige omgeving


-	scholen op loop- en fietsafstand
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Plattegrond Begane Grond

24



Plattegrond Eerste Verdieping
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Plattegrond Tweede Verdieping
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Plattegrond Bergzolder
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Plattegrond Kelder
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Kadastrale kaart



Locatie
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dehuizenpraktijk.nl

Lijsterstraat 8, Zundert

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/  


