
Moonslaan 26, Maarheeze



Sfeervol, karakteristiek, vrijstaande villa met inpandige berging, gezellige living, 

keuken aansluitend eetkamer, verdieping met 3 slaapkamers en een badkamer. 

Prachtig tuin met optimale privacy, carport gelegen op een groot perceel van 

maar liefst 2035 m² op gewilde locatie aan de Moonslaan op korte afstand van 

alle voorzieningen.

Moonslaan 26, Maarheeze



“Sfeervol, karakteristiek, vrijstaande villa 
met prachtig tuin”

Bijzonderheden

• De vensters aan de achterzijde zijn nagenoeg 
allen voorzien van een elektrische zonneluifel. 

• Dit unieke object is gelegen in prachtige villawijk 
in één van de mooiste straten van Maarheeze. 

• Ideale locatie met op korte afstand 
van het centrum van Maarheeze met 
alle voorzieningen, NS station en goede 
verbinding met de uitvalswegen. Op slechts 15 
autominuten van Eindhoven centrum en grote 
bedrijven zoals ASML en de HTC.  
 
Genoemde maten en gegevens zijn slechts een 

indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten 

ontleend worden.

ca. 142 m2

ca. 2035 m2

1955

ca. 723 m3

Kenmerken

Woonoppervlak

Perceeloppervlak

Bouwjaar

Inhoud



Begane grond

Entree

Hal met fraaie authentieke plavuizen vloer, meterkast, trapopgang naar 1e verdieping en betegeld toilet 

met fonteintje. Fraaie authentieke glas-in-lood ramen.   

Living

Royale living met fraaie eikenhouten visgraat parketvloer, houtkachel met Flam kachel en 

openslaande stalen deuren naar tuin en terras. De living is voorzien van elektrisch bedienbare 

rolluiken. 

 

Eetkamer/kantoor aan huis

Vanuit de hal toegang tot ruime multifunctionele kamer met authentieke plavuizen vloer met loopdeur 

naar de tuin en toegang tot grote manshoge wijnkelder verdeeld in 2 ruimtes. 

Keuken

Separate keuken met tegelvloer en keukenopstelling voorzien van diverse apparatuur zoals oven, 

magnetron, vaatwasser, koelkast, gaskookplaat en afzuigkap.

Eetkamer

Royale eetkamer met prachtig zicht op de tuin, rolluiken en tevens openslaande deur naar de tuin. Vanuit 

deze kamer toegang tot inpandige berging met openslaande deuren naar de oprit en voorzien van een 

grote bergzolder.  

























Eerste verdieping
Middels overloop; 

Slaapkamers

1e slaapkamer met moderne laminaatvloer, rolluik en inbouwkasten.

2e royale slaapkamer met smaakvolle laminaatvloer, rolluik, inbouwkast en openslaande 

deuren naar balkon met fraai zicht op de tuin. 

3e Slaapkamer met moderne laminaatvloer en inbouwkast. 

Badkamer

Betegelde badkamer met dubbele wastafel met ombouwmeubel, inloopdouche met 

thermostaatkraan en 2e toilet.

Tweede verdieping
Via Vlizo trap

Zolder

Grote bergzolder met CV-opstelling.

















Tuin

Zeer sfeervolle, privacy biedende, rondom aangelegde tuin op het zuiden met grote 

vijver, carport voor meerdere auto’s, houtberging, tuinhuis, groot grasgazon en tuinverlichting. 











Eerste verdiepingBegane grond



KelderTweede verdieping



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 23 juni 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Maarheeze
A
4083

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: PAR

Kadaster



Valkenswaardseweg 2 
5595 CB LEENDE 
Nederland

Telefoon:  040-2062651
Website:  bivastgoed.nl
E-mailadres:  info@bivastgoed.nl

Best Intermediair Vastgoed Makelaardij


