
 

Uitgebreide uitleg en indeling  woning Michilaan  

 Keuken; 

-Keukenkasten van Europees plaatmateriaal (compacte persing, vocht bestendig, anti 

schimmel en anti ongedierte) 

-Keukenladegeleidingssysteem uit Europa (merk Blum) (zwaar belastbaar, volledig 

uittrekbaar, loopt soepel, top remsysteem)  

-Keukenblad en keukenachterwanden gemaakt van Kwarts (onderhoudsvriendelijk, sterk, 

mooi en hygiënisch) 

-Merk keuken apparaten; Frigidaire Amerikaanse Koelkast, Frigidaire 5-pits Gas op Glas 

kookplaat, Siemens  

 Vaatwasser, 2 x Bosch Magnetron/Ovens (als je bakt in de ene apparaat, dan kan je in de 

ander nog altijd iets opwarmen) 

-Vaatwasser op armhoogte, dus op ergonomische werkhoogte ! Uw rug word niet belast ! 

-Grote keuken met 22 laden, 6 klepkasten en 3 hoge apparaat-inbouwkasten.  

-LED verlichting onder klepkasten, luifel en onder het barblad  

-Smart TV Samsung tussen keukenkasten verwerkt (kan ook voor bewakingsbeelden gebruikt 

worden)  

-Reginox Design Spoelbak (van een ruime formaat met korfplug) (onderbouw)  

-Keukenkraan merk Plieger (hoog model, wat voorkomt dat je belemmerend werkt)  

-Keukenverlichting (LED, zuinig en duurzaam) 

-Rolgordijn voor de keuken (duo, dus gordijn en vitrage ineen) 

-Barstoelen (design) uit Duitsland (echt leer, hoge rugleuning en in hoogte verstelbaar)  

-Curver 50 liter Afvalbak (ruim en met voetpedaal opener, handig als je handen bezet zijn)  

-Keukenraam is voorzien van getint glas (houd warmte van de zon buiten, geen koel-energie 

verlies) 

-Keukenraam is voorzien van horren (veel frisse lucht maar geen insecten en dieren in huis) 

 Woonkamer; 

-Bankstel op wielen (verplaatsbaar, zodat eronder schoongemaakt kan worden) 

-Samsung Smart TV, UN55H8000LED, HD met 3-D optie (zuinig in energieverbruik en zeer 

scherpe beeld)  

-TV Meubel (op wielen en 4 opbergladen, makkelijk eronder schoon te maken, afgestemd op 

kleur van de keuken) 

-TV Meubel Design Lampen (zorgt voor mooie sfeer en met zuinige spaarlampen) 

-Airco Sharp 60.000 BTU (Sharp, kan open ruimte van Keuken, Woonkamer en Hal goed en 

snel koelen)  

-Woonkamer lampen LED of Spaarlampen (Europees van HD Lighting) (zuinig in 

Energieverbruik)   

-Salontafel (Design en afgestemd op de kleur van de keuken) 

-Eettafel (Design, Groot en afgestemd op kleur van de keuken)  

-Eetstoelen op Wieltjes (handig bij het aanschuiven of van tafel gaan, uit NL laten komen) 

 



-Badmeubel met Europese kraan naast eettafel (handig na het eten hoef je niet naar een volle 

en drukke aanrecht) 

-Wandtafel woonkamer met laden (Design en afgestemd op kleur van de keuken) 

-Bureau met laden en op wielen inclusief 3 Hangkasten (alle papierwerk bij elkaar, afgestemd 

op kleur van de keuken) 

-Boekenrek woonkamer (Design meubel met diepe lade onderin en de verlichting mooi 

weggewerkt, in keukenkleur) 

-Gordijnen woonkamer (zorgt voor mooie huizelijke sfeer) 

-Huisalarm Honeywell (extra uitgebreid met bediening in Garage en MasterBedroom) 

-Dimbare plafond LED-Spotjes en de separaat te bedienen standaard lampen zijn 

voorzien van spaarlampen 

-Ramen en deuren zijn voorzien van getint glas (houd warmte van de zon buiten, geen koel-

energie verlies) 

-Lichte woonkamer (vanwege meerdere ramen en deuren in de woonkamer) 

-Ramen en deuren voorzien van horren (veel frisse lucht maar geen insecten en dieren in 

huis) 

 

-Kamer 1 (kantoor); 

-Grote slaapkamer (circa 6.5 x 4.5 meter) 

-Bed (met goede ligcomfort matras) 

-Kleding Droogrek Brabantia (Europees) 

-Badmeubel N.V. Graniet (Design, wandbevestiging kan mooi schoongehouden 

worden eronder) 

-LED-Lamp voor de badmeubel (goed verlicht) 

-Kraan (Hansgrohe) voor de Badmeubel (duurzaam) 

-Rolgordijnen (5 stuks wandmontage) (Duo, dus gordijn en vitrage ineen)  

-Airco Sharp 24000 BTU (kan de kamer snel op de ideale temperatuur krijgen) 

-TV-Aansluiting is reeds geraliseerd  

-Dimbare plafond LED-Spotjes en de separaat te bedienen standaard lamp is voorzien van 

spaarlampen 

-Ramen zijn voorzien van getint glas (houd warmte van de zon buiten, geen koel-energie 

verlies) 

-Lichte kamer (vanwege meerdere ramen) 

-Ramen voorzien van horren (veel frisse lucht maar geen insecten en dieren in huis) 

 Kamer 2 (Kleine Kamer); 
-Kamer inclusief Walk-in Closet (circa 6.5 x 4.5 meter) 

-Walk-in Closet (met kasten, kleding rekken/hangers en laden) 

-Bed (met goede ligcomfort matras) 

-Kaptafel (passend in de stijl van het bed) 

-Wastafel met Spiegel + Grohe Kraan + Moderne Afvoer  

-Rolgordijnen (4 stuks plafondmontage) (duo, dus gordijn en vitrage ineen)  

-Kledingrek op wielen (handig om gedragen kleding te ontluchten, uit Nederland) 

-Strijkplank Brabantia (breed en duurzaam) 

-Stoomstrijkijzer Singer (snel en plooivrij strijken)  

-Dimbare plafond LED-Spotjes en de separaat te bedienen standaard lampen zijn 

voorzien van spaarlampen 

-TV-Aansluiting is reeds geraliseerd  

-Airco Sharp 18000 BTU (kan de kamer snel op de ideale temperatuur krijgen) 

-Ramen zijn voorzien van getint glas (houd warmte van de zon buiten, geen koel-energie 



verlies) 

-Lichte kamer (vanwege meerdere ramen) 

-Ramen voorzien van horren (veel frisse lucht maar geen insecten en dieren in huis) 

Kamer 3 (Master Bedroom); 
-Grote oppervlakte, Kamer inclusief Walk-in Closet en Bad-/WC-ruimte (circa 11 x 4.5 

meter) 

-Walk-in Closet (met genoeg legplanken, kleding-hangroedes, laden en sloten op de laden) 

-Grote spiegel (hoort bij Walk-in Closet, waar iemand zich van top tot teen kan bezichtigen) 

-Gordijnen gehangen aan sfeervolle gordijnroedes 

-Tweepersoons Bed (ruime 2-persoons bed met goede ligcomfort matras) 

-TV-Meubel met twee brede laden 

-Kledingrek op wielen (handig om gedragen kleding te ontluchten, uit Nederland) 

-Badmeubel + Wasbak + Grohe Kraan + LED Lamp (maakt badruimte compleet) 

-Duravit Hang WC + Duravit WC-Bril + Geberit Inbouwreservoir + Bedieningspaneel 

(Europees) 

-WC Rolhouder + WC borstel (Degelijk uit Nederland) 

-Douchehouder/Doucheslang/Douchekop/Douchekraan Grohe (uit Nederland) 

-Wandtapkraan Grohe (uit Nederland) 

-Kledinghaak in badkamer met twee haken 

-Airco 24000 BTU (merk Sharp, kan de kamer snel op de ideale temperatuur krijgen) 

-TV-Aansluiting is reeds geraliseerd  

-Dimbare plafond LED-Spotjes en de separaat te bedienen standaard lampen 

zijn voorzien van spaarlampen 

-Ramen en deur zijn voorzien van getint glas (houd warmte van de zon buiten, geen koel-

energie verlies) 

-Lichte kamer (vanwege meerdere ramen en deur) 

-Schuifdeur in de kamer zodat je uit je kamer naar het terras kunt stappen (naar 

Spaans/Italiaans model) 

-Ramen en deur voorzien van horren (veel frisse lucht maar geen insecten en dieren in huis) 

Gasten Badkamer en Toiletruimte; 
-Grote Badmeubel met 4 laden + 2 wasbakken + 2 hoge Grohe Kranen + grote Spiegel + 

Luifel + Lampen   

-Baddoeken kast met 6 laden en veel legschappen voor de baddoeken  

-Ruime Badkamer met Douchezuil inclusief stortdouche (merk Hudson Read uit Engeland)  

-Wandtapkraan Grohe (uit Nederland)  

-Kledinghaak in badkamer met twee haken  

-Ruime Toilet met Duravit Hang WC + Duravit WC-Bril + Geberit Inboureservoir + 

Bedieningspaneel 

-WC Rolhouder + WC borstel (uit NL)   

-Bad en WC zijn gesitueerd aan buitenmuur, hierdoor kunnen deze goed ontlucht worden  

-Ramen voorzien van horren (veel frisse lucht maar geen insecten en dieren in huis) 



 

 

Garage; 

-Badmeubel met spiegel (badmeubel wandmontage, het voordeel van wandmontage 

is onderhoudsgemak) 

-LED-Lamp voor Badmeubel (zorgt voor voldoende licht om je bijvoorbeeld op te maken net 

voor vertrek) 

-Badmeubel is voorzien van een Luxe en hoog model Kraan van het merk Hansgrohe  

-Duravit Hang WC + Duravit WC-Bril + Geberit Inbouwreservoir + Bedieningspaneel 

(Europees) 

-WC Rolhouder + WC borstel (uit Nederland)   

-Aluminium ladder (uitschuifbaar tot circa 8m.)  

-Garage Verlichting (allemaal LED en heeft een standaard schakelaar plus een dimmer) 

-Elektrische Garagedeuropener  van het merk LiftMaster (met buffer, is nog 5 x te openen na 

stroomuitval) 

-Garagedeur (dubbel geïsoleerd, voordelen houd warmte buiten en werkt geluiddempend) 

-Brede Garage van 6 meter breed (er passen makkelijk twee grote auto's/SUV's naast elkaar) 

-Garagevloer loopt af, waardoor het water van natte auto's makkelijk en snel naar buiten 

vloeit 

-Garagevloer loopt soepel over naar woonkamervloer zonder drempels en trapjes  

-Raam en deur in garage voorzien van horren (veel frisse lucht maar geen insecten en dieren 

in huis) 

-Raam en deur zijn voorzien van getint glas (houd warmte van de zon buiten, geen koel-

energie verlies) 

-Bezem en gereedschap haken (2 x om alles op te ruimen en rondslingeren te voorkomen)  

 

Wasruimte/Berging;  

-Gootsteenkast met grote brede laden en RVS Wasbak + Grohe Kraan + Achterwand + 

Legplank   

-Opbergconstructie met staalbuizen bevestiging (gebruik gemaakt van de muurhoogte om 

de spullen op te bergen) 

-Wasmachine Frigidaire  (bovenlader voor 13 kg. was per wasbeurt te draaien) 

-Schoenenrek (Design, om alle schoenen keurig bij elkaar op te bergen) 

-Stofzuiger Electrolux  

-Aluminium Klapladder 8-Tree merk Hailo (uit Europa) 

-Aluminium Klapladder 4-Tree merk Hailo (uit Europa) 

-Warmwaterboiler merk Rheem  

-Staander (Bracket) voor Warmwaterboiler 

 

Terras; 
Grote afgesloten terras aan schaduwzijde met dubbele dievenijzer naar master en 

woonkamer  Schommel op 4 poten met zonnescherm  

Tuinstoelen merk Aliberti (uit Nederland) 

Verder; 
Hydrofoor + Durotank onder Afschermkap van Aluminium, die voorzien is van sloten 

(geen geluidsoverlast) 

Hydrofoor  + Druktank merk Meyer (Duitse Degelijkheid) 

Gehele woning met slijtvaste Royal Mosa Tegels betegeld (prijs in Ned. circa € 95,- p/m2) 



 

 

Alle ramen en Deuren (behalve die van de garage) zijn shuif modellen (modern en van hoge 

kwaliteit) 

Elektrische schuif-/rolpoort, aan de Michi Laan, (Br. 6.6 meter) op afstand te bedienen 

met Rossi Motor 

 

Aan de zijtuin, die grenst aan de privéweg, is er een rolpoort van 2 meter breed en nog één 

van 5.5 meter breed 

Voorstoep is bestraat en hierdoor onderhoudsvrij (met sfeervolle Palmbomen) 

Woning staat op 1308 m2 grond met mooie gazon aan voor zij en achterkant (verder bomen 

en planten) 

Grote woonoppervlakte van 318 m2 

Rondom de woning is het bestraat en achter de woning heb je een tuinterras van 18 x 5 meter 

Hoge en luxe omheining (Metaal/Beton)  

Alle spotjes van binnen en buiten zijn van Amerikaans makelij 

Alle andere lampen van de woning komen van HD-Lighting en zijn dus Europees 

Alle kamers, woonkamers, garage, berging, toiletten zijn drempelvrij, dus gelijkvloers  

Âfvoerputten in de tuin (6x) die voor goede afwatering zorgen en de tuin droog houden bij 

hevig regenval 

110 en 220 volt stroom in huis 

Warmwater in de badkamers en keuken 

Riante (grote) woonkamer 

Drie buitenkranen met stortbakken, gesitueerd in elk hoek van de buitengevel 

Rondom de woning is er betegelde spatrand aangebracht aan de buitengevel 

Voor twee grote gasflessen is er een verrijdbare overkapping gemaakt die voorzien is van 

sloten 

Mortel, bouwstenen, cement, zand, grind, betonijzer etc. van Kuldipsingh 

Gipsplaten en vulmiddelen hiervoor van Jetza 

Stroomdraden en Schakelaars van Deto 

Centrale ligging met geasvalteerde wegen naar Tweederijweg, Kwattaweg en Toevluchtweg 

De woning was vanaf februari 2015 bewoonbaar 

Er is in de omgeving van deze woning geen wateroverlast, al regent het dagen achter elkaar 

(vanwege kanaal)   

Er is aan beide zijden van de woning bewaking aanwezig (links door Michi en rechts door 

EBS) 

 


