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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:


Gebouwgebonden buitenruimte:


Externe bergruimte:


Verwarming:


Isolatie:

2009


villa


6


750 m³


227 m²


407 m²


18 m²


-


-


c.v.-ketel


dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, 

dubbel glas



Omschrijving
Deze onder architectuur gebouwde ruim uitgevoerde villa is gelegen op een ruim perceel met een 
mooie ligging en gelegen nabij alle denkbare voorzieningen.




Type woning: Vrijstaande woning

Bouwjaar: 2009

Perceel oppervlak: 407 m²

Woonoppervlak: 225 m²

Overig inpandige ruimte (garage): 20 m²

Inhoud: 800 m³

Isolatie: Vloer-, gevel- en dakisolatie alsmede dubbele beglazing over de gehele woning.




Gelegen op een goede woonlocatie nabij diverse voorzieningen als NS station, winkelcentra, 
scholen, internationale school,  recreatie gebieden, sportaccommodaties, ASML, Philips, 

High-Tech campus en belangrijke uitvalswegen als de A2, A50 en A58.




Dit leuke huis kijkt uit naar een liefdevolle familie om in te komen wonen.

Voor een interne bezichtiging kunt u contact opnemen met ons kantoor.




INDELING:

BEGANE GROND:

Entree met een hardhouten voordeur.

Hal met een garderobe en afgewerkt met een pvc vloer, stucwerk wanden en -plafond.

Meterkast met de elektra- en gasmeter en elektrakast voorzien van diverse groepen en 
aardlekschakelaars.

Modern betegelde toiletruimte met een fonteintje en zwevend closet.

De royale living met erker en schuifpui aan achterzijde is afgewerkt met een pvc vloer, 

strak stucwerk wanden en -plafond met inbouwverlichting.

De open keuken is voorzien van een luxe eigentijdse keukeninrichting met een apart spoeleiland, 
diverse laden en kasten met soft-close, natuurstenen werkbladen, rvs spoelbak, 

inductie kookplaat, rvs afzuigkap, vaatwasmachine, magnetron en een elektrische oven.

Deels betegelde bijkeuken met de aansluiting t.b.v. wasapparatuur.

Ruime inpandige garage in spouwmuur uitgevoerd en intern te bereiken. De garage is voorzien 
van een loopdeur, houten garagedeur en opstelling van de HR c.v. combiketel.




1E VERDIEPING:

Middels trapopgang in hal te bereiken.

Overloop afgewerkt met een pvc vloer, stucwerk wanden en -plafond.

Slaapkamer 1 met rechtstreekse toegang tot badkamer 2 en de kamer is afgewerkt met een pvc 
vloer, stucwerk wanden en een -plafond.

Slaapkamer 2 is afgewerkt met een pvc vloer en stucwerk wanden en -plafond.

Slaapkamer 3 afgewerkt met een pvc vloer, stucwerk wanden en een -plafond.

Slaapkamer 4 met loopdeur naar balkon en afgewerkt met een pvc vloer, 

stucwerk wanden en -plafond.

Slaapkamer 5 met toegang tot bergingen en afgewerkt met een pvc vloer, 

stucwerk wanden en -plafond.

Badkamer 1 is de hoofd badkamer die is afgewerkt met een tegelvloer en tegelwerk wanden en 
voorzien van een ligbad, inloopdouche met thermostaatkraan, closet en en badmeubel met 
geïntegreerde wastafel.

Badkamer 2 betreft een betegelde badkamer voorzien van een douche, wastafel en closet.




2E VERDIEPING:

Middels vlizotrap te bereiken royale bergzolder.







ALGEMEEN:

* Gelegen op korte afstand van de volgende goede voorzieningen:

- Treinstation 9 minuten fietsen 2.63 km

- Bushalte 7 minuten lopen 0.52 km

- Centrum 10 minuten fietsen 2.94 km

- Snelweg afrit 2 minuten rijden 1.05 km

- Supermarkt 8 minuten lopen 0.65 km

- Kinderopvang 7 minuten lopen 0.53 km

- Basisonderwijs 11 minuten lopen 0.88 km

- Voortgezet onderwijs 6 minuten fietsen 1.73 km.

- High Tech campus 15 minuten rijden 17 km

- Philips Best 5 minuten rijden 2.6 km

- Internationale school 12 minuten rijden 10 km

- ASML 15 minuten rijden 10 km.

















Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Spoorstraat 1,  Best


5684AA





0499-335858


info@vanderheijdenmakelaardij.nl


vanderheijdenmakelaardij.nl

Heeft u

interesse?


