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Millsebaan 68, Uden

Luxe wonen met veel bijzondere extra’s

Dat prachtige uitzicht van achter het kookeiland op de tuin. Misschien typeert dat nog het meest het

bijzondere karakter van deze royale vrijstaande woning. Onbelemmerd kijk je van hieruit - als vanuit

verschillende andere gezichtspunten in het woongedeelte - door de wandvullende ramen naar buiten. Je ziet

dan een ruime en stijlvol aangelegde achtertuin waar je in alle vrijheid en privacy kunt genieten. Vanaf het

ruime overkapte terras of de aangebouwde veranda lijkt de buitenwereld mijlen ver weg.

Dit totaal relaxte woongevoel van comfort en luxe krijgt binnen in de woning een ijzersterk vervolg. Werkelijk

elk van de riante ruimten laat je deze bijzondere sensatie in zeer hoge mate beleven. Waarbij de bijna speelse

opzet en perfecte afwerking nog speciale dimensies toevoegen aan het toch al rijke woonplezier. Dit gaat dus

steeds samen met fraaie zichtlijnen en rijkelijke lichtinval..

Als summum van ontspannen woongemak moet zeker nog de ‘mancave’ worden genoemd. Deze aparte

relaxruimte - onder de dubbele garage - is absoluut een unieke aanvulling op het geheel. Nu ingericht als

‘thuisbioscoop slash muziekkamer slash chill room’ is de royale ruimte natuurlijk ook zeer flexibel bruikbaar

voor allerlei andere doeleinden.

Bij zo’n karakteristiek totaalpakket hoort een passende locatie. En aan die eisen voldoet deze woonomgeving

perfect. Het frisse en groene straatbeeld imiteert als het ware de unieke uitstraling van de woning.

Tegelijkertijd heb je vanuit deze rustige woonstraat aan de rand van Uden ook nog eens prima verbindingen,

bijvoorbeeld naar het moderne centrum en de A50. In minder dan tien minuten ben je op weg naar Eindhoven

of Nijmegen.

Kenmerken

+ Ruime eigen oprit en grote dubbele garage bieden ruim plaats aan meerdere auto’s. Tuinpad door fraai

aangelegde voortuin leidt naar voordeur en representatieve entree.

+ In de kelder van de dubbele garage is een uitgebreide relax- en hobbyruimte gerealiseerd. Op dit moment is

deze in gebruik als een ware ‘home cinema’ en muziekruimte. Maar diverse andere mogelijkheden voor

gebruik staan open. De aparte hobby- en relaxruimte is voorzien van een eigen pantry en spotverlichting.

+ Woonkamer met zeer lichte en open uitstraling door grote vensters aan drie zijden. Brede schuifpui geeft

toegang tot het overkapte terras en de tuin. Centraal in het woongedeelte bevindt zich een in de wand

geïntegreerde haard. De woonkamer heeft een stijlvolle houten vloer.

+ Luxe leefkeuken is uitgevoerd met donkere plavuizenvloer en wandvullende ramen tot op de vloer. Deze

geven een ongekende uitkijk op de tuin en zorgen voor een licht karakter. Hier is meteen een mooie plaats

voor een eettafel. Kookeiland met spoelbak vormt optische scheiding tussen eet- en kookgedeelte. In de

halfopen keuken bevinden zich een keukenblok met 5-pits gaskookplaat en uitgebreide keukenwand met

inbouwapparatuur. Een buitendeur komt uit op overkapt terras.

+ Twee extra kamers op de begane grond geven ook veel mogelijkheden voor flexibel gebruik. Ideaal voor het

gebruik als kantoor-aan-huis, hobbyruimte, speelkamer of extra slaapkamer op de begane grond. In beide

kamers ligt een houten vloer en is een uitgebreide kastruimte geïntegreerd.

+ Bijkeuken met toiletruimte, bergkast en achterdeur naar veranda in tuin.

+ Fraai vormgegeven achtertuin met veel zonuren en privacy. Bij de schuifpui van de woonkamer is een ruim



overkapt terras. Aan de zijkant van de tuin bevindt zich een beschutte veranda en nog een omhaagd

terrasgedeelte. Dit laatste terras is voorzien van pergola met schuifdak van zeildoek. Achterom via poort aan

zijkant van woning.

+ Drie slaapkamers met ruime afmetingen en fijne lichtinval op eerste verdieping. Verschillende kamers zijn

voorzien van laminaatvloeren. Zowel aan voor- en achterkant zijn dakterrassen.

+ Via een aparte doorgang met veel bergruimte naast de hoofdslaapkamer is de eerste badkamer bereikbaar.

Deze is elegant vormgegeven en bevat een vrijstaand ligbad, inloopdouche, wandtoilet en twee als

wasbekkens uitgevoerde wastafels op badkamerblad. Een hoog raam tot op de vloer zorgt voor veel licht en

mogelijkheid om extra te luchten.

+ Tweede badkamer is uitgevoerd met dakraam, inloopdouche en dubbele wastafel op overloop eerste

verdieping. Naast deze badkamer is nog een separate toiletruimte met wandtoilet en fonteintje.

+ Vaste trap naar tweede verdieping met royale vierde slaapkamer. Deze heeft een groot dakraam en met

knieschotten afgesloten bergruimte.

+ Op de voorzolder zijn bergkasten in de schuine gedeelten en een dakraam. Verder is er nog een

afzonderlijke berging met dakraam op tweede verdieping.

Aanvaarding

In nader overleg.



Kenmerken

Vraagprijs € 950.000 k.k.

Bouw

Soort woonhuis Eengezinswoning, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwjaar 2009

Soort dak Zadeldak bedekt met pannen

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlakten

Woonoppervlakte 275 m
2

Externe Bergruimte 25 m
2

Overige inpandige ruimte 34 m
2

Perceeloppervlakte 635 m
2

Inhoud 1100 m
3

Indeling

Aantal kamers 7 kamers (4 slaapkamers)

Aantal Badkamers 2 badkamers en 2 aparte toiletten

Badkamervoorzieningen
2 douches, 2 dubbele wastafels, 1 ligbad
en 1 toilet

Aantal woonlagen 3 woonlagen

Voorzieningen Rolluiken en rookkanaal

Energie

Definitief energielabel A

Isolatie
Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie en
vloerisolatie

Verwarming Cv-ketel en warmte terugwininstallatie

Warm water Cv-ketel

Type ketel
Combiketel Nefit HR gas gestookt uit
2009, eigendom

Kadastrale gegevens

UDEN N 2957

Omvang Geheel perceel

Eigendomssituatie Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging Aan rustige weg en in woonwijk

Tuin Tuin rondom



Garage

Soort garage Vrijstaande stenen

Capaciteit 1 auto

Voorzieningen
Met elektrische deur, voorzien van
elektra, voorzien van verwarming en
voorzien van water

Isolatie Dakisolatie, muurisolatie en vloerisolatie
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Plattegrond









Kadastrale kaart










