Half vrijstaand herenhuis nabij het centrum
Floralaan West 308, Eindhoven

Half vrijstaand herenhuis met 5 slaapkamers (4 met wastafel), gelegen aan de statige,
gewilde Floralaan West in Stratum. De gehele begane grond is enkele jaren geleden smaakvol
verbouwd: een entree met donkere tegelvloer en nieuw toilet, de achterzijde uitgebouwd,
er is een fantastische woonkeuken met lichtstraat gecreëerd en alle wanden zijn voorzien
van nieuw stucwerk. De 70 jaar oude parketvloer in de woonkamer is behouden gebleven.
Vanwege de gunstige ligging bent u zó het stadscentrum in of juist de snelweg op.
Daarnaast is het openbaar vervoer dichtbij, ligt er een basisschool om de hoek en zijn er
diverse middelbare scholen in de buurt. Kortom: een heerlijk huis met ruimte voor het hele
gezin.

Kenmerken
Bouw
Soort woonhuis: Half vrijstaand herenhuis
Bouwjaar:
1950
Buitenruimte
Ligging:
Tuin:

Stratum
Op het noorden

Energie en isolatie
Energielabel:
E
Isolatie:
Dakisolatie, muurisolatie
en dubbel glas
Verwarming:
CV-ketel

Oppervlakten en indeling
Gebruiksoppervlakte wonen:
Bruto vloeroppervlak woning:
Inhoud:
Perceel oppervlakte:

165 m2
215 m2
621 m3
459 m2

Aantal slaapkamers:

5

Vraagprijs: € 875.000,-

Begane grond

U komt binnen via een ruime en lichte entree. Hier bevindt zich
de trap naar de eerste verdieping, een deur met toegang tot de
manshoge kelder (8 m2) en een nis met garderobe en het toilet. Op
de vloer groot formaat donkere tegels. Je voelt meteen dat je een
bijzonder huis binnenloopt.
Via de deur naar de woonkamer kom je in een zee van ruimte.
Op de vloer prachtig, 70 jaar oud, visgraat parket. Aan de voorzijde
van de woning is de woonkamer gesitueerd met open haard en
ruimte voor een flinke bank.

De achterzijde van de woning is in 2014
uitgebouwd tot een geweldige woonkeuken met
vloerverwarming en lichtstraat: een heerlijke plek
waar een grote tafel centraal geplaatst is.
Dit is typisch zo’n ruimte waarvan je mensen hoort
zeggen: eigenlijk zitten we altijd in de keuken!
Een schuifpui zorgt in de zomer voor een fijne
doorgang naar het terras.

Keuken
De keuken, uiteraard ook van 2014, is gemaakt van
topmaterialen en biedt daarmee alles om de lekkerste
gerechten te maken: waaronder een 6-pits gasfornuis
met een 90 cm brede oven van Smeg en een Miele
stoomoven.

Eerste verdieping
Op de eerste verdieping vindt u slaapkamer 1 (13 m2
met wastafel), slaapkamer 2 (14 m2 met wastafel) en
slaapkamer 3 (8 m2 en aansluiting voor wastafel).
De badkamer is nog van voor die tijd dus dat is iets
om in te calculeren. Tevens een ruime kast op de
overloop, deze is vanwege de afmeting (140 x 90 cm)
heel goed om te bouwen tot toilet.

Tweede verdieping
Via de vaste trap bereikt u de tweede verdieping waar
slaapkamer 4 (ruim 10m2 met wastafel) en slaapkamer 5
(ruim 11 m2 met wastafel) zich bevinden. Deze zolder is
een volwaardige etage: de kamers zijn groot en voorzien
van een dakkapel. Tevens een voorzolder die met 13 m2
lekker ruim is en gemakkelijk een werkplek kan huisvesten.

Buiten
De tuin ligt op het noorden en heeft vanwege de
omvang (25 meter diep en ruim 11 meter breed)
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Indeling begane grond

Indeling kelder en garage

Indeling eerste en tweede verdieping

Onlangs succesvol verkocht!

iQ Makelaars is dé No Cure, No Pay verkoopmakelaar van Eindhoven!
iQ Makelaars is zeer actief in de online marketing van uw woning. Wij richten een unieke
marketingcampagne in speciaal voor uw woning! Door onze actieve houding is uw huis binnen
korte tijd verkocht. iQ Makelaars streeft er naar om uw woning binnen 3 maanden te hebben
verkocht.
Wij plaatsen uw woning op zowel onze website als op Funda en zorgen wij voor professionele
foto’s. Door te beginnen met een duidelijke tekst en professionele foto’s kunnen potentiële
kopers direct de positieve punten van uw huis zien. Dit vergroot de kans dat zij een bezichtiging
aan willen vragen.

VERHUISPLANNEN?
Gratis waardebepaling
Geen opstartkosten
Geen intrekkingskosten
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Jeroen Dorresteijn
Croy 9, Eindhoven
eindhoven@iQMakelaars.nl
040-209 22 92
06-24 39 25 53

U kunt mij ook ‘s avonds
!
en in het weekend bereiken
Maximale kwaliteit, service en dienstverlening • Uitgebreide marketing
• Professionele fotograaf • Professionele verkoopbrochure • Funda
• Facebook campagne • Google Adwords campagne

