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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar: 1993, 2001 uitgebouwd en 2015 
gemoderniseerd

Soort: bungalow
Kamers: 7
Inhoud: 751 m³

Woonoppervlakte: 193
Perceeloppervlakte: 908 m²

Overige inpandige ruimte: 20 m²
Gebouwgebonden buitenruimte: 28 m²

Externe bergruimte: 20 m²



Omschrijving
Ziet u zich al zitten 's avonds bij de buitenhaard met zicht op de vijver of het zwembad? 
Of liever wat beschut onder het overdekte terras om eventueel nog een late  duik te 
nemen in het verwarmde en sfeervol verlichte zwembad... het kan hier allemaal en één 
keer knipperen met uw ogen kan er al voor zorgen dat u zich ergens aan de 
mediterrane kust waant! Deze woning biedt dan ook veel meer dan enkel een luxe 
afgewerkte villa, met recht kan men hier spreken van een bijzonder "thuisgevoel "




In het gewilde " Stiphout”, op circa 10 autominuten van Eindhoven en nabij de 
Stiphoutse bossen ligt deze  bijzonder luxueus en ongekend royaal vrijstaande bungalow 
met verwarmd zwembad, zeer fraaie en volop privacy biedende tuin, 4 slaapkamers, 3 
badkamers en inpandige garage. De bungalow is recent op verschillende punten verder 
gemoderniseerd en laat het u dan ook niet aan enige luxe ontbreken.




BIJZONDERHEDEN

• Ruim opgezette bungalow met een volledig privacy biedende achtertuin.

• De woning is in 2015 geheel voorzien van een nieuw plat dak met extra isolatie.

• Luxe en hoogwaardig afgewerkte woning met recent vernieuwde keuken

• Bijzonder fraai onder architectuur aangelegde tuin met verwarmd zwembad en KOI 
vijver. 

• De gehele woning is voorzien van glad stucwerk wanden en -plafonds met 
inbouwverlichting.

• Al het sanitair in de woning is van Villeroy & Boch.

• Gehele pand voorzien van inbraak alarminstallatie en gecertificeerde inbraakwerende 
sloten

• Gelegen op loopafstand van dorpskern met winkels, basisscholen en bossen/ 
buitengebied. 




INDELING:

Een grote oprit biedt ruimte voor het parkeren van meerdere auto's en leidt naar de 
overdekte entree, garage en (fietsen)berging.




De entree heeft dubbele openslaande deuren en biedt toegang tot een riante hal waar 
zich het gastentoilet bevindt en biedt toegang tot de inpandige garage en de living 
welke u via dubbele openslaande deuren betreed.

In nagenoeg de gehele woning ligt een marmeren "Trani Fiorito” vloer met 
vloerverwarming.




LIVING

De riante living is verdeeld in 3 gedeelten, 2 zitkamers, waarvan 1 aan de voorzijde en 1 
aan de tuinzijde en de centraal gelegen eetkamer. Alle ruimtes staan in open verbinding 
met elkaar en de grote ramen welke doorlopen tot aan de grond bieden een fraai zicht 
op de tuin en zorgen voor veel lichtinval. 

De zitruimte aan de tuinzijde beschikt over een gezellige open haard. Vanuit de 
woonkamer is ook het gezellige "patio"terras bereikbaar met buitenhaard.




buitenhaard.



KEUKEN

De luxe woonkeuken van Aswa is in 2016 geheel vernieuwd en voorzien van een nieuw 
stucwerk plafond met inbouwverlichting, een kookeiland met RVS werkblad, inductie 
kookblad met NOVY afzuigscherm, grote heteluchtoven (Siemens), combinatie van 
wijnklimaatkast (Gaggenau) en extra brede koelkast, L-vormig RVS werkblad met 
geïntegreerde spoelbak en Quooker, elektrisch en automatisch sluitende lades en 
geïntegreerde vaatwasser (Siemens). De keuken staat in open verbinding met de 
eetkamer en biedt tevens fraai zicht op de achtertuin.




GARAGE

De praktische inpandige garage biedt veel opbergruimte en is uitgevoerd met een 
elektrisch bedienbare roldeur en een loopdeur naar de tuin. In de garage zijn verder de 
aansluitingen voor het witgoed en is opstelling van de cv-ketel (Nefit HR, 2015) en de 
uitgebreide meterkast.




SLAAPGEDEELTE

Vanuit de woonkamer leidt een licht gang /corridor met grote ramen tot de grond u 
naar de slaapvertrekken. Ook hier weer is er dankzij de grote raampartijen een continue 
'binnen - buiten" gevoel.




SLAAPKAMER I MET BADKAMER I

Deze ruime slaapkamer is strak afgewerkt en voorzien van een inbouwkast en eigen 
badkamer-en-suite. De luxe badkamer is afgewerkt met een marmeren vloer, geheel 
betegelde wanden en is voorzien van een wandcloset, wastafel en grote douchecabine.




SLAAPKAMER II

Deze slaapkamer is tevens ruim van opzet en biedt zicht op de achtertuin. 




In de gang naar de slaapkamers in dit gedeelte van de woning is een praktische, luxe 
maatwerk kastenwand gemaakt en er is tevens een maatwerk inloopkast aanwezig.




MASTER BEDROOM MET BADKAMER II

Deze prachtige slaapkamer is gelegen aan de tuinzijde en biedt een hier een prachtig 
zicht op. Dankzij de speelse indeling en de lichtvensters in het dak is hier een zeer fraaie 
lichtinval, welke op elk moment van de dag weer anders is.




De compleet uitgeruste badkamer is afgewerkt met een marmeren vloer met  
vloerverwarming en voorzien van een wandcloset, ligbad, 2 wastafels en grote 
douchecabine.




SLAAP-/ WERKKAMER

Deze kamer is momenteel in gebruik als werkkamer met luxe maatwerk kastenwand 



TUIN MET ZWEMBAD EN BADHUIS

De magnifieke tuin is een genot voor buitenliefhebbers en is onder verrassende 
architectuur aangelegd. In totaal zijn er 4 terrassen, waarvan één overdekt en 
verwarmd aan het zwembad. Hierdoor is het mogelijk om in de zomer de schaduw op 
te zoeken en ‘s avonds langer buiten te kunnen blijven zitten. In de tuin is verder een 
grote vijver van 21 mtr lengte met KOI karpers waarvan recentelijk de complete pomp 
en filter installatie is vernieuwd en er is volop verlichting aanwezig zodat ook 's avonds 
de tuin mooi tot zijn recht komt.

Voorts zijn 2 recent vernieuwde bergingen waarvan er eentje aan de oprit grenst en o.a. 
ruimte biedt aan de fietsen.




ZWEMBAD

Het verwarmde en verlichte zwembad is voorzien van een vaste trap in het water, 
verlichting en kan afgedekt worden met een elektrisch “Solar” dek dat zowel verwarmd 
als isoleert. 




BADHUIS

In het badhuis is een derde badkamer aanwezig met douche en toilet, ook is het nog 
mogelijk hier een sauna te plaatsen. Verder is hier de opstelling van de zwembadpomp 
met filter welke in 2014 is vernieuwd en de 2e cv-ketel welke, naast het Solar dek, zorgt 
voor (eventuele) verwarming van het zwembad.

Het badhuis is volledig geïsoleerd en voorzien van (vloer) verwarming.
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Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Interesse?

Europaweg 93

5707 CL Helmond




0492-474474


info@duterloo.nl

www.duterloo.nl


