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Bekijk de woning op Funda voor meer informatie!
Scan de code.
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Welkom bij Pasklaar Wonen, het makelaarskantoor waar je terecht kan voor
verkoop, aankoop, verhuur, interieurontwerpen en bouwkundige
begeleiding bij nieuwbouw of verbouwen van je woning.

Pasklaar wonen is een regionaal makelaarskantoor dat zich sinds 6 jaar
vestigt in het karakteristieke Weert. Met ontzettend veel kennis en kunde op
het gebied van woningen en dus ook van jouw woning pak ik iedere
opdracht weer met beide handen aan!

Waarom je voor Pasklaar Wonen moet kiezen? Pasklaar Wonen is een
makelaarskantoor dat zich kenmerkt als: Energiek, klantgericht, eerlijk,
servicegericht, deskundig en vooral heel menselijk.

WELKOM

Wendy Pas 

www.pasklaarwonen.nl

Info@pasklaarwonen.nl | 0495 - 23 00 64  
Boender 17, 6003 EA Weert 

Nu ook in Heeze, 
Leende en Geldrop
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Kapelstraat 12
5591 HE HEEZE

Klussers opgelet! Deze, in het mooie Heeze gelegen, zeer ruime vrijstaande woning
met een totale inhoud van 937 m3, biedt heel veel mogelijkheden. De woning is
geschikt voor bedrijf/ winkel aan huis of gewoon als woonhuis. Zelfs mantelzorg is
een optie. Nog volledig naar eigen smaak in te richten en al voorzien van de nodige
isolatie verbeteringen waardoor deze woning energielabel A heeft. Geschikt voor
heel veel doelgroepen! Kom jij samen met mij kijken naar de mogelijkheden die dit
huis biedt?

De Kapelstraat is gelegen aan de doorgaande weg van Heeze naar Geldrop, nabij het
centrum van Heeze. Zowel de gezellige dorpskern met alle gewenste voorzieningen
zoals winkels, horeca en de prachtige natuur van Heeze bevinden zich in de directe
omgeving. Zo heeft Heeze een eigen NS-station met treinverkeer richting Weert,
Geldrop en Eindhoven. Tevens zijn de uitvalswegen in enkele autominuten bereikbaar.

In één oogopslag

Bouwjaar 1972
Woonoppervlak 197 m2
Extra bergruimte 58 m2
Inhoud 937 m3
Dubbel glas

Nieuw dak met isolatieplaat
Energielabel A
Zonnepanelen
4/5 slaapkamers
Dubbele garage met vliering



De woning is zeer ruim van opzet en
biedt zeer veel mogelijkheden.
Mogelijkheid tot realiseren van een
slaapkamer op de begane grond met
badkamer. De verdieping beschikt over 3
ruime slaapkamers en een grote
badkamer. Op de tweede verdieping is
de mogelijkheid voor het realiseren van
twee extra slaapkamers.

Het perceel is 328 m2 en heeft aan de
achterzijde een grote dubbele garage in
spouw gebouwd met verwarming
elektra en dubbel glas. Deze garage zou
eventueel geschikt gemaakt kunnen
worden als mantelzorgwoning.

Via een recht van overpad kom je aan de
achterzijde van de woning met de tuin
met overkapping, garage en carport.

Ben jij geïnteresseerd en zou je graag
eens komen kijken naar de
mogelijkheden die deze woning biedt,
dan bel of mail voor een bezichtiging en
dan kijken we samen wat deze woning
allemaal te bieden heeft!

A L G E M E E N
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IN DEZE

WORDT GEKOOKT MET
KEUKEN

LIEFDE
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Kasteel Heeze is één van de belangrijkste rijksmonumenten van Nederland. Onder
andere vanwege de unieke ligging van het geheel omgrachte kasteel, temidden van
een prachtig natuurlandschap in de nabijheid van de Strabrechtse heide en de veelal
18de eeuwse inrichting van het Kasteel, die door de eeuwen heen intact is gebleven.

 
Het Kasteel wordt sinds 1760 bewoond door de familie van Tuyll van Serooskerken en is
één van de laatst bewoonde kastelen in Nederland. Tegenwoordig is het kasteel, in het

seizoen, opengesteld voor rondleidingen en zijn compleet verzorgde huwelijksfeesten of
zakelijke bijeenkomsten mogelijk.

 
Het oude middeleeuwse slot Eymerick aan de achterzijde van het Kasteel wordt

tegenwoordig verhuurd. Deze indrukwekkende en unieke historische locatie is het
perfecte decor voor prachtige feesten en recepties, een passend afscheid of zakelijke

aangelegenheden. 
 
 

Een heerlijkheid in Brabant



17

Heeze wordt vanwege de vele natuur, waaronder de Herbertusbossen en
de Strabrechtse Heide de Parel van Brabant genoemd. In 2021 had het

dorp 9.945 inwoners. In Heeze ontstaat de Kleine Dommel uit een
samenvloeiing van de Groote Aa en de Sterkselse Aa. Heeze is bekend

vanwege zijn kasteel en de bossen daaromheen.

V O E L  J E  T H U I S  I N  H E E Z E
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De verkoop van je eigen woning is een grote stap in je leven. Ik, Wendy van
Pasklaar Wonen, help je hier graag bij. Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn
heb ik drie pakketten voor je klaarstaan die je kan aanvullen met alle gewenste
extra’s.

Is je PASsie, kunde en kennis van je eigen woning in grote maten aanwezig dan
raad ik je aan om het ‘PAS zelf toe’ pakket te kiezen. Bij dit pakket kan je zelf ervaren
hoe het is om je woning te verkopen.

Uiteraard kunnen we de PASsie voor jouw woning ook delen en kunnen we samen
jouw woning verkopen met het ‘Gedeelde PASsie’ pakket.

Of kies jij voor het ‘PASklaar all-in’ pakket waarbij ik jouw woning verkoop? Ik zal er
dan voor zorgen dat alles tot in de puntjes verzorgd wordt.

Ook je woning verkopen?

Scan de code voor meer informatie!
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Heb je een huis op het oog in Weert of omgeving? Dan is het misschien tijd om
een aankoopmakelaar in te schakelen welke je van A tot Z kan begeleiden bij
deze belangrijke stap in je leven.

Ik help je graag! Starten we het aankoop proces dan bied ik je de service van het
bezichtigen van de woning, tot het voeren van de onderhandelingen en het bijstaan
van het gehele traject tot aan de notaris.
Ik onderzoek graag samen met je of we je droomhuis kunnen bemachtigen. Met
mijn achtergrond en passie voor bouwkunde kan ik je alles vertellen over de staat
van de woning, verborgen gebreken en eventuele verbouwingsmogelijkheden.
Het is voor mij een uitdaging om tijdens de bezichtigingen de juiste vragen te
stellen zodat we later niet voor verrassingen komen te staan.

Hulp nodig bij de aankoop van je
droomwoning ?

Benieuwd naar mijn meerwaarde bij de aankoop van een
woning? Scan de code voor meer informatie!
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