
JULIANASTRAAT 5, VEGHEL

Welkom! 



JULIANASTRAAT 5, VEGHEL

Fraai gelegen, instapklare ruime HELFT VAN DUBBEL WOONHUIS met BERGING. In 2010 
grotendeels en degelijk gerenoveerd waarbij onder andere de uitbouw aan de achter- en 
aan de zijkant zijn gerealiseerd. Verder zijn de eerste en tweede verdiepingen voorzien 
van een dakkapel waardoor lekkere lichte ruimtes zijn gecreëerd voor slaapkamers en 
badkamer. Het hele huis is voorzien van nieuwe kozijnen met HR++ glas. Gunstig 
gelegen ten opzichte van uitvalswegen en heel dichtbij de Noordkade. 



Algemene informatie Bijzonderheden

Soort woning: eengezinswoning
Bouwvorm: Bestaande bouw
Bouwjaar: 1963
Perceeloppervlakte: 200 m²
Woonoppervlakte: 130 m²
Inhoud: 470 m³
Aantal kamers: 4
Aanvaarding per: in overleg

 In 2010 (groots) verbouwd; o.a.: uitbouw, 
dakkapellen, nieuwe kozijnen, badkamer en 
C.V.

 Ruim van opzet, praktisch ingedeeld maar 
vooral comfortabel

 Nabij Noordkade en op 1 minuut rijafstand 
van snelwegen naar Den Bosch en Eindhoven



BEGANE GROND



HAL / ENTREE met meterkast en trapopgang. De voordeur wordt niet veel gebruikt als entree; de zijdeur via de berging des temeer. Via 
de BERGING is de bijkeuken bereikbaar. In de BIJKEUKEN bevinden zich de achterdeur, het toilet en de aansluitingen ten behoeve van 
wasapparatuur. De halfopen WOONKEUKEN is voorzien van een werkeiland en de nodige inbouwapparatuur. Aan de achterzijde van de 

woning in de WOONKAMER is een brede glazen pui met openslaande tuindeuren aangebracht. Verder is de sfeervolle woonkamer 
voorzien van een open haard. Ten slotte bevindt zich op de begane grond een handige kelderkast (met hoogwaardige pvc vloer).

















EERSTE VERDIEPING

OVERLOOP met vaste trap naar de tweede verdieping. Hier bevinden zich 2 ruime SLAAPKAMERS en een INLOOPKAST. De 
ouderslaapkamer is voorzien van een brede dakkapel. De riante BADKAMER is voorzien van een douche, ligbad, wastafel in meubel en 

toilet. 







TWEEDE VERDIEPING

Vaste trap uitmondend in een ruime VOORZOLDER, onder andere met opstelling C.V. (2010) en airco unit (split). Hier bevindt zich 
tevens een royale SLAAPKAMER met dakkapel en dakraam. 
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