
TE KOOP

Mandenmaker 20, Nederweert
Vraagprijs € 309.000 K.K.

Frissen makelaardij & taxaties

St. Antoniusplein 10

6031 ED   Nederweert

0495-460736  /  06-21711322

info@frissenmakelaardij.nl

www.frissenmakelaardij.nl

Waar woonwensen

werkelijkheid worden



“Kom binnenkijken!”



> Kenmerken
Woonoppervlakte



 134m²




Perceeloppervlakte


 214m²




Inhoud


 465m³




Bouwjaar


 2015

> Omschrijving
Te koop jonge, uitgebouwde 2-onder-1-kapwoning met tuinberging, 
aangelegde tuin en royale oprit, gelegen in de geliefde woonwijk 
"Hoebenakker"




 ALGEMEEN:

Deze woning is in de jonge en kindvriendelijke nieuwbouwwijk 
“Hoebenakker” gelegen. Het is een geliefde woonwijk voor allerlei 
doelgroepen en wordt gekenmerkt door de diversiteit aan bebouwing, de 
groenvoorzieningen en de speelgelegenheden voor de jeugd. Het centrum 
van Nederweert ligt op loopafstand en zorgt zo voor een perfecte 
leefomgeving. Alle voorzieningen zijn voorhanden. Er is een ruime keuze 
aan winkels, supermarkten, horeca en faciliteiten voor vrijetijdsbesteding. 
Kortom een fijne plek om te wonen! 




Enkele pluspunten van de woning zijn: 



- royale uitbouw (ruim 3 meter diep over de volledige breedte van de 
woning)

- vaste trap naar 2e verdieping (mogelijkheid 4e slaapkamer)

- jonge woning met dito afwerking (o.a. moderne keukeninrichting/ 
moderne, sanitaire voorzieningen/ fraai tegelvloer/ airco)

- onderhoudvriendelijke, aangelegde achtertuin met royaal terras en 
tuinberging

- goed isolatie pakket dus lage energielasten !




BEN JE OP ZOEK NAAR EEN INSTAPKLARE WONING, DAN NODIG IK JE VAN 
HARTE UIT VOOR EEN BEZICHTIGING !

























Indeling: 

BEGANE GROND:

Entree - hal met meterkast (circa 8 groepen/ 2 aardlekschakelaars), 
trap naar 1e verdieping en een geheel betegelde, moderne 
toiletruimte met fontein – lichte woonkamer (37 m2) met fijn 
tuincontact door de grote raampartij, airco, handige trapkast en 
toegang tot de achtertuin – de halfopen keuken (16 m2), die aan de 
voorzijde van de woning is gelegen, is voorzien van een moderne 
keukeninrichting voorzien van kookeiland, composiet werkblad en de 
navolgende inbouwapparatuur: afzuigkap, koelkast, diepvries, oven, 
5-pits gaskookplaat en vaatwasser – de voorzijde van de woning is 
eveneens voorzien van een grote raampartij, die zorgt voor een 
heerlijke, lichte keuken - de gehele begane grond is voorzien van een 
fraaie tegelvloer met vloerverwarming




1E VERDIEPING:

Overloop met vaste trap naar 2e verdieping – slaapkamer I (14 m2) 
met airco – slaapkamer II (10 m2) – slaapkamer III (9 m2) – geheel 
betegelde, moderne badkamer (5 m2) voorzien van douchecabine, 
ligbad, badmeubel en toilet - de overloop en de slaapkamers zijn 
voorzien van een laminaatvloer




2E VERDIEPING:

Vaste trap naar royale bergzolder (21 m2) met opstelplaats voor de 
cv-ketel, WTW-unit en witgoed – deze ruimte is door uitermate 
geschikt voor het realiseren voor 4e slaapkamer, hobbyruimte of 
werkplek




TUIN:

Aangelegde voor- en achtertuin – voortuin met royale oprit (er is 
voldoende ruimte voor b.v. het realiseren van een carport en/of 
garage) – de onderhoudsvriendelijke achtertuin is o.a. voorzien van 
een royaal terras (keramische tegels), kunstgras, een houten 
tuinberging en een houten erfafscheiding – de achtertuin is gelegen 
op het oosten













TECHNISCHE ASPECTEN:

 
- BOUWAARD: traditioneel/ systeembouw (spouw)

-  VLOEREN: beton

- TYPE DAK: schilddak/ plat dak

- DAKBEDEKKING: beton dakpan/ bitumineuze dakbedekking (jaart al 
circa 2015)

- ISOLATIE: dak/ spouwmuur/ vloer/ beglazing (HR++-glas)

- KOZIJNEN: kunststof

- CENTRALE VERWARMING: ja (m.b.v. combi cv-ketel/ merk Viallant-
HR (Eco Tech)/ jaartal circa 2015)

- WARMWATERVOORZIENINGEN: combi cv-ketel

- EXTRA VOORZIENINGEN: vloerverwarming (begane grond)/ WTW-
systeem/ spil-unit airco (woonkamer/ slaapkamer voorzijde)/ 
rookmelders (230V)





































> Plattegrond Ontdek de begane grond



> Plattegrond Ontdek de 1e verdieping



> Plattegrond Ontdek de 2e verdieping



> Plattegrond Tuinhuis



> Kadaster Ontdek het perceel...

van Mandenmaker 20



“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”

- gelegen in jonge en kindvriendelijke woonwijk 
"Hoebenakker"

- op loopafstand van het centrum van Nederweert 
gelegen. Hier is een ruime keuze aan winkels, 
supermarkten, horeca en faciliteiten voor 
vrijetijdsbesteding.

- goede bereikbaarheid via de snelweg A2 en 
provinciale wegen N266/ N275



INTERESSE
in deze instapklare woning ?

Neem gerust contact met ons op!
Ik maak graag een afspraak met je voor een bezichtiging

0495-460736  /  06-21711322

info@frissenmakelaardij.nl

www.frissenmakelaardij.nl

Frissen makelaardij & taxaties

St. Antoniusplein 10

6031 ED   Nederweert

Waar woonwensen

werkelijkheid worden


