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Kenmerken

Vaanakker
5731JP Mierlo
Huurprijs per maand € 420.000,- excl.

Prijs:

€ 420.000,-

Adres:

Vaanakker

Postcode:

5731JP

Plaatsnaam:

Mierlo

Type woning:

Tussenwoning

Aantal kamers:

7

Aantal slaapkamers:

4

Woonoppervlakte:

151 m²

Borgsom:

€ 0,-

Ligging:

Woonwijk

beschikbaar:

2021-11-01

Extra's:

Gestoffeerd
Gemeubileerd
Tuin
Balkon /
dakterras
Parkeergelegenheid
Lift
Garage
Schuur / berging

Speels ingedeelde, vrijstaand geschakelde woning met een vrije ligging aan achterzijde met achtertuin op
het zuidoosten. Deze sfeervolle woning heeft een woonkamer met vide en een aparte
slaapkamer/werkkamer op de begane grond en beschikt over 4 slaapkamers, een badkamer op de 1e
verdieping. De woning ligt in een gewilde en kindvriendelijke
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speelveldjes en bossen. De ideale gezinswoning met een 'aparte' werkplek aan huis!
ENTREE
Hal voorzien van houtenvloer welke toegang geeft tot de meterkast, opbergruimte waar de ketel hangt en het
toilet.
TOILET
Betegelde toilet met fonteintje
WOONKAMER
Woonkamer is verdeeld in een eetgedeelte en een gezellig verlaagd zitgedeelte waarin de openhaard in
gelegen. Via de woonkamer heb je middels een schuifpui toegang tot de tuin.
KEUKEN
Ruim opgezette keuken voorzien van tegelvloer met grote raampartijen. De keuken beschikt over een 4 pits
gaskookplaat, afzuigkap, vaatwasser, koelkast en oven en magnetron.
BIJKEUKEN
Voorzien van tegelvloer en gootsteen. Hier zit tevens de aansluiting voor de wasmachine.
WERKKAMER / SLAAPKAMER
Aan de voorzijde van de woning gelegen. Voorzien van een nette laminaatvloer met eigen wastafel.
TUIN
Op het zuidoosten gelegen. Het zonnige terras is voorzien van een zonneluifel. Via de achterkant van de woning
kun je de onderhoudsvriendelijke tuin betreden.
EERSTE VERDIEPING
Overloop met hoog plafond en vide naar de woonkamer.
De overloop biedt toegang tot de vier slaapkamers en badkamer.
Twee slaapkamers aan de voorzijden gelegen en twee aan de achterzijden.
De overloop biedt een vlizotrap toegang tot de bergzolder.
Badkamer is geheel betegeld en is voorzien van bad en douchecombinatie, wastafel en toilet.
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