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Rustig gelegen, goed onderhouden, vrijstaande woning 

met zonnige tuin op het Zuiden



BERNARD VAN DAMSTRAAT 29, EERDE

Rustig gelegen, goed onderhouden, vrijstaande woning met zonnige tuin op het Zuiden. 
Ideaal voor praktijk aan huis of voor mensen die gewoon lekker veel extra ruimte willen 
(bar, chill room, gaming, speelkamer, werkruimte, etc.). Degelijk gebouwd en goed 
geïsoleerd. Deze eigenzinnige woning is speels gebouwd en biedt bijzonder veel 
lichtinval. Recentelijk voorzien van een nieuwe badkamer inrichting. Veel ruimte door 
extra woonlaag in de vorm van een driekwart-verdiepte kelderruimte. Gelegen in het 
rustige Eerde nabij wegen richting Eindhoven en 's-Hertogenbosch. 



Algemene informatie Bijzonderheden

Bouwjaar: 1995
Perceeloppervlakte: 490 m²
Woonoppervlakte: 213 m²
Inhoud: 755 m³

- Fraai en rustig gelegen, maar toch ook zeer 
centraal ten opzichte van omliggende plaatsen
- Volledig geïsoleerd en uitstekend onderhouden
- Voorzien van een kelder onder de gehele 
woning (volwaardige ruimte; licht, verwarming, 
isolatie)



BEGANE GROND

Ruime hal met meterkast en trapopgang. De woonkamer is lekker licht door de vele ramen 
aan verschillende kanten. De half open eetkeuken met een inrichting in hoekopstelling is 
voorzien van inbouw apparatuur en biedt via een achterdeur toegang tot de bijkeuken. 

Deze is voorzien van aansluitingen ten behoeve van wasapparatuur en van een toilet. Via 
de bijkeuken is de achtertuin bereikbaar.













SOUTERRAIN

De bedrijfsruimte in het souterrain is via een eigen entree te bereiken en gasten kunnen 
gebruik maken van het toilet ter hoogte van deze entree. Via trap is de hal van het 
souterrain te bereiken. Deze geeft toegang tot de bergingen en tot de (momenteel) 

kantoorruimte, bestaande uit een spreekkamer (15 m²) en een royale kantoorruimte 

(ca 35 m²).





VERDIEPING

Overloop met aangrenzende vertrekken als badkamer en 3 slaapkamers. De badkamer is 
in 2015 vernieuwd en voorzien van een inloopdouche, toilet, urinoir en dubbele wastafel. 

Via een vlizotrap is de vliering bereikbaar; deze doet dienst als berging. 









EXTERIEUR

Aan de voor- zij- en achterkant van de woning bevindt zich een fraai aangelegde tuin. De 
achterzijde is gericht op het Zuiden en heeft een gezellige tuin met veel privacy, een 
zonneterras en een kippenhok. Aan de voorzijde / zijkant van het perceel is ruime 

parkeergelegenheid op eigen terrein (4 auto's) en er is voldoende parkeergelegenheid in 
de nabije omgeving. Indien wenselijk kan er ook nog een garage worden gebouwd. 





BEGANE GROND



SOUTERRAIN



EERSTE VERDIEPING



ZOLDER



Kadaster Bernard van Damstraat 29, Eerde



ZoDus Makelaars

Wie zijn huis verkoopt, wil op de eerste plaats de beste prijs. Daarnaast wil een verkoper dat de woning snel en
bovenal zorgeloos wordt verkocht. Bij ZoDus Makelaars gaan we altijd voor het beste resultaat. Onze full-service
dienstverlening en optimale kennis van de (lokale) markt leidt tot succesvolle transacties maar bovenal tot tevreden
kopers en verkopers. Onze integere en persoonlijke inzet staat garant voor een vertrouwde aanpak.




Dit vertrouwen wordt mede ondersteund door de bouwkundige keuring. Zo laten wij van ieder woonhuis dat wij
mogen verkopen door een extern bureau een bouwtechnische keuring uitvoeren. Zo heeft u als verkoper niet alleen
een compleet inzicht van de bouwkundige staat van de woning, er komen ook geen verrassingen achteraf of discussie
over geborgen gebreken.




Full service houdt ook in dat bijvoorbeeld de voorbereiding voor woningfotografie samen met een van de
medewerkers van ZoDus kan worden voorbereid. Deze komt bij u langs om tips en advies te geven over evt. het
verplaatsen van meubels, een muurtje texen of wat er uit het zicht moet worden gehaald om een woning
aantrekkelijker te maken voor de foto’s en bezichtigingen.




Uniek is ook ons bekende “Prestatie Contract”. De courtage die wij hanteren is niet gerelateerd aan de waarde van de
woning, maar aan de prestatie die wij leveren. Dat wil zeggen: als we de woning voor een goede prijs en binnen
afzienbare tijd verkopen dan worden we beter beloond dan wanneer de prijs tegenvalt of wanneer een woning langer
te koop staat dan verwacht. Wel zo eerlijk.




Naast onze diensten als verkoopmakelaar kunnen wij u ook begeleiden als aankoopmakelaar en begeleiden en
adviseren in het proces van het te huur aanbieden van een woning.




Snel, goed en zorgeloos verkopen, doe je met ZoDus Makelaars.



 Wiekslag 27, 5461 KC Veghel

T 088 330 1234| info@zodus.nl | www.zodus.nl

Kijk voor ons complete woningaanbod op www.zodus.nl


