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Met voorzijde vrij gelegen tussenwoning met dakkapel, 

berging en separate garage



JAN VAN GALENSTRAAT 45, VEGHEL

Met voorzijde vrij gelegen tussenwoning met dakkapel, berging en separate garage. Een 
ruim woonhuis met aan voorkant vrij uitzicht over een speelweide, nabij 
buurtwinkelcentrum en basisschool. Aan de voorzijde is deze woning uitgebouwd met 
een erker waardoor de woonkamer is vergroot en waarbij een overdekte entree is 
gecreëerd. Verder beschikt deze woning over  een vaste trap naar de tweede verdieping, 
over een dakkapel en een ruime (separate) garage. Deze woning beschikt verder over 4 
slaapkamers en een vernieuwde badkamer op de eerste verdieping.



Algemene informatie Bijzonderheden

Bouwjaar: 1966
Perceeloppervlakte: 166 m²
Woonoppervlakte: 117 m²
Inhoud: 415 m³

- Goed onderhouden, comfortabele woning
- Voorzien van kunstof kozijnen ( ca. 2004 ) met 
dubbel glas
- Voorzien van airco ( t.p.v. tweede verdieping )
- Aan de voorzijde ligt een zeer ruime speelweide
- Gelegen nabij basisschool en 
buurtwinkelcentrum



BEGANE GROND

Overdekte entree welke toegang geeft tot de hal. Deze ruimte en keuken zijn voorzien van 
een lichte tegelvloer. Toilet, trapopgang en meterkast. Lichte woonkamer. Dichte keuken 

met rechte inrichting (aan twee zijden) en deur naar de tuin.









EERSTE VERDIEPING

De overloop geeft toegang tot de 3 slaapkamers (waarvan 2 met vaste kastruimte), een 
wasruimte (voormalige badkamer) en tot de badkamer. Deze is betegeld in lichte 

kleurstelling en voorzien van een douche, ligbad, toilet en dubbele wastafel (met meubel) 
en elektrische vloerverwarming.







TWEEDE VERDIEPING

Vaste trap uitmondend op de voorzolder met opstelling CV combi (Nefit, HR 2011) en 

met een nieuw dakvenster. Slaapkamer met dakkapel. 



EXTERIEUR

Zowel de tuin aan de voor- als aan de achterzijde zijn onderhoudsvrij aangelegd. De 
achtertuin is gesitueerd op het Noordwesten en biedt ruimte en privacy voor een ruim 

terras. Achterom via de berging. Via de achterom is tevens de garage te bereiken.





GARAGE

Gelegen, los van het huis, op het binnenterrein van het 'blok'. Te bereiken via het 
(mandelig) binnenterrein. De garage(box) is met ongeveer 1,20m verhoogd. Deze garage 


is voorzien van elektra (via de woning) en is bruikbaar voor de stalling van een auto of 
opslag van goederen. 



BEGANE GROND



EERSTE VERDIEPING



TWEEDE VERDIEPING



Kadaster Jan van Galenstraat 45, Veghel



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


