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Dear sir, madam,

Thank you for your interest in this modernized villa in the exclusive 
residential forest Molenheide in Lieshout, near Nuenen. To give you 
a clear and complete picture of this spacious semi-bungalow with 
detached, multifunctional outbuilding and carport, this documentation 
contains the following information:

Introduction  4 - 5
Facts & Figures  6 - 9 

Pictures  10 - 69

Layout (floor plans)  70 - 73
Classification (extended description)  74 - 79

Location and surroundings  80 - 85
General information  86 - 89

This documentation has been compiled with the utmost care to 
give you a good first impression. Naturally we are at your service 
with answers to your questions. We would be happy to make an 
appointment for an extensive viewing, so that you can get a personal 
and even better picture.

With heartfelt greetings,

Ms W.A.M. Kanters RM RT
06 10 34 56 57

Geachte heer, geachte mevrouw,

Dank voor uw interesse in deze gemoderniseerde villa in het exclusieve 
woonbos Molenheide in Lieshout, vlakbij Nuenen. Om u een helder en 
compleet beeld van deze riante semi-bungalow met vrijstaand, multi-
functioneel bijgebouw en carport te geven, bevat deze documentatie 
de volgende informatie:

Introductie     4 - 5
Feiten & Cijfers    6 - 9

Foto’s      10 - 69

Indeling (plattegronden)   70 - 73
Indeling (uitgebreide omschrijving)  74 - 79

Locatie en omgeving    80 - 85
Algemene informatie    86 - 89

Deze documentatie is met uiterste zorg samengesteld om u een goe-
de eerste indruk te geven. Vanzelfsprekend zijn we u van dienst met 
antwoorden op uw vragen. We maken graag een afspraak voor een 
uitgebreide bezichtiging, zodat u een persoonlijk en nog beter beeld 
krijgt.

Met hartelijke groet,

Mevrouw W.A.M. Kanters RM RT
T 06 10 34 56 57
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5 PLUS POINTS OF THIS SPACIOUS AND 
MODERNIZED FOREST VILLA WITH PARK-LIKE 
GARDEN ALL AROUND

1. Space. 
A striking amount of living space indoors and outdoors for a large 
or composed family, on a forest plot of over 7,600 square metres, 
about 380 square metres of living space and about 1450 cubic me-
tres in volume.

2. Functional. 
Numerous living possibilities; the whole is equipped with two 
kitchens, three bathrooms and seven bedrooms. Living, working 
and sleeping on the ground floor, on the first floor as well as in the 
detached, isolated outbuilding.

3. Durable. 
Thanks to the geothermal heat pump for heating and cooling of 
the villa in combination with thirteen solar panels and an optimal 
insulation package.
 
4. Peace and privacy. 
Residential forest and villa district Molenheide, between Gerwen 
(Nuenen) and Lieshout, has partly paved forest roads with only lo-
cal traffic and remarkably large plots of land. The inaudible through 
road N615 between Gerwen and Lieshout is only a few hundred 
metres away.

5. Culinary. 
Highlight is the very luxurious and high quality kitchen of Kwinten 
Interieur with the most exclusive appliances a kitchen prince(s) 
could wish for. 
 
 

5 PLUSPUNTEN VAN DEZE RIANTE EN GEMODER-
NISEERDE BOSVILLA MET PARKACHTIGE TUIN 
RONDOM

1. Ruimte. 
Opvallend veel leefruimte binnen- én buiten voor een groot of 
samengesteld gezin, op een bosperceel van ruim 7.600 vierkante 
meter, circa 380 vierkante meter woonoppervlak en circa 1450 
kubieke meter inhoud.

2. Functioneel. 
Tal van bewonings-mogelijkheden; het geheel is uitgevoerd met 
twee keukens, drie badkamers en zeven slaapkamers. Wonen, wer-
ken en slapen op de begane grond, op de eerste verdieping als ook 
indien gewenst in het vrijstaande, geïsoleerde bijgebouw.

3. Duurzaam. 
Dankzij de aardwarmtepomp voor verwarming en koeling van de 
villa in combinatie met dertien zonnepanelen en een optimaal isola-
tiepakket.
 
4. Rust en privacy. 
Woonbos en villawijk Molenheide, tussen Gerwen (Nuenen) en 
Lieshout, heeft deels verharde boswegen met louter bestemmings-
verkeer en opvallend grote percelen. De niet-hoorbare doorgaande 
weg N615 tussen Gerwen en Lieshout ligt op enkele honderden 
meters afstand.

5. Culinair. 
Hoogtepunt is de bijzonder luxe en hoogwaardige leefkeuken van 
Kwinten Interieur met de meest exclusieve apparatuur die een keu-
kenprins(es) zich maar kan wensen.

De huidige bewoners hebben zes jaar geleden de gehele beneden-
verdieping, zowel binnen als buiten, tot werkelijk in kleinste details 
vernieuwd op moderne en eigentijdse wijze.

Ze gaan nu toch hun riante bosvilla verlaten om in Lieshout-dorp te 
gaan wonen. Hun villa komt daarmee beschikbaar voor een groot 
gezin met zowel binnen als buiten bijzonder veel ruimte voor elk 
familielid.

Dankzij de vele kamers en ruimte biedt deze bosvilla tal van moge-
lijkheden, van kantoor aan huis tot nanny-/zorg- of studenten-
appartement met eigen opgang. De villa is levensloopbestendig, 
met de complete slaapkamer-suite met badkamer en extra brede 
loopdeuren op de begane grond.

Ook buiten zijn de mogelijkheden legio. De riante achtertuin biedt 
meer dan genoeg plaats voor bijvoorbeeld een tuinhuis, zwembad, 
speeltoestellen en/of trampoline, terwijl het bijgebouw - nu werk-
plaats en schuur - zich fraai kan laten ombouwen tot men cave of 
extra garage.

Six years ago, the current residents renovated the entire ground 
floor, both indoors and outdoors, down to the smallest detail in a 
modern and contemporary way. 
 
They are now going to leave their spacious forest villa to live in 
Lieshout-village. This will make their villa available for a large family 
with plenty of space for each family member, both inside and out-
side. 
 
Thanks to the many rooms and space, this forest villa offers a wide 
range of possibilities, from home office to nanny/care or student 
accommodation flat with private entrance. The villa is life proof, 
with the complete bedroom-suite with bathroom and extra wide 
walk-doors on the ground floor. 
 
Outside there are many possibilities as well. The spacious backyard 
offers more than enough space for e.g. a garden house, swimming 
pool, playground and/or trampoline, while the outbuilding - now 
workshop and barn - can be nicely converted into a cave or extra 
garage. 

INTRODUCTIE INTRODUCTION
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FEITEN & CIJFERS FACTS & FIGURES

Object

Bouwjaar

Kadastraal bekend

Perceeloppervlakte

Woonoppervlakte woning inclusief inpandige dubbele garage
Gebouwgebonden buitenruimte (overkappingen)

Vrijstaand bijgebouw
Totale oppervlakte 

Inhoud villa exclusief bijgebouw 
(conform meetcertificaat)

Aantal badkamers

Aantal keukens
Aantal  kamers

Parkeren

Object

Year of construction

Land Registry known

Land area

Living area of the house including indoor double garage
Building-related outdoor space (canopies)

Detached outbuilding
Total surface area 

Contents villa exclusive outbuilding 
(in accordance with measurement certificate)

Number of bathrooms

Number of kitchens
Number of rooms

Parking

spacious bungalow-villa with detached, multifunctional outbuilding, extra 
high carport and park-like woodland garden all around 
 
1973, rebuilt and modernised in 2014 
 
Municipality of Lieshout 
Section F 
Number 1553 
 
7635 m² 
 
approx. 380 m² 
approx. 42 m² 
approx. 48 m² 
approx. 470 m² 
 
approx. 1445 m³ 
 
 
 
three, bathroom at master bedroom ground floor, bathroom near utility 
room ground floor and bathroom upstairs 
two, on the ground floor as well as in studio on the first floor 
eight, living and dining room and approximately seven bedrooms/work-
rooms
 
 
- in the double garage in the house itself 
- in the garage in the detached outbuilding (after adjustments) 
- underneath the adjacent carport  
- plenty of parking space in the round courtyard on site 
 
 
 

riante bungalow-villa met vrijstaand, multifunctioneel bijgebouw, extra 
hoge carport en parkachtige bostuin rondom

1973, in 2014 verbouwd en gemoderniseerd

Gemeente Lieshout
Sectie F
Nummer 1553

7635 m²

circa 380 m²
circa 42 m² 
circa 48 m²
circa 470 m²

circa 1445 m³

drie, badkamer bij masterbedroom begane grond, badkamer nabij bijkeu-
ken begane grond en badkamer op verdieping
twee, op begane grond als ook in studio op eerste verdieping
acht, woon- en eetkamer en circa zeven slaap-/werkkamers

- in de dubbele inpandige garage in de woning zelf
- in de garage in het vrijstaande bijgebouw (na aanpassingen)
- onder naastgelegen carport 
- volop parkeergelegenheid op het ronde binnenplein op eigen terrein
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Energy label

Roof insulation
Insulation facades

Insulation floors
Insulation glass

Heating

Underfloor heating
Hot water

Technical facilities

Roof material
Facade material

Flooring material

Material outer frames

Material inside frames

B

yes
yes, glass wool
yes
yes, whole house

- geothermal heat pump heating and cooling ground floor Nibe, 2014
- central heating boiler heating by floor radiators
- entire ground floor exclusive indoor double garage/storage room
- boiler hot water ground floor
- boiler hot water storey

- alarm system
- camera security
- robotic lawnmower
- electric, remote-controlled entrance gate with image connection
- lighting sensors in parental suite
- LED lighting on the entire ground floor
- electrically operated screens around the covered terrace
- groundwater pump for garden irrigation with various connection points
- thirteen solar panels on gable roof, installed in 2019, approx. 300o Kwh 
per year, with warranty
- night lighting and two lampposts at the driveway
- fibre-optic connection

concrete roof tiles main building and outbuilding
hand shape bricks, built in cavity
concrete floors

hardwood frames and doors, exterior painting renewed in 2020

wooden inner door frames and (extra wide) solid wooden inner doors 
with identical fittings

INSTALLATION & INSULATION

B

ja
ja, glaswol
ja
ja, gehele woning

- aardwarmtepomp verwarming en koeling begane grond Nibe, 2014
- cv-ketel verwarming middels radiatoren op verdieping
- gehele begane grond m.u.v. inpandige dubbele garage/berging
- boiler warm water begane grond
- cv-ketel warm water verdieping

- alarminstallatie
- camerabeveiliging
- robotmaaier
- elektrische, op afstand bedienbare entreepoort met beeldverbinding
- verlichtingssensoren in ouderlijke suite
- led-verlichting op de gehele benedenverdieping
- elektrisch bedienbare screens rond het overkapte terras
- grondwaterpomp voor tuinberegening met diverse aansluitpunten
- dertien zonnepanelen op zadeldak, geplaatst in 2019, circa 300o Kwh 
per jaar, met garantie
- nachtverlichting en twee lantaarnpalen bij de oprijlaan
- glasvezel aansluiting

betonnen dakpannen hoofdbouw en bijgebouw
handvorm bakstenen, in spouw gebouwd
betonnen vloeren

hardhouten kozijnen en deuren, buitenschilderwerk vernieuwd in 2020

houten binnendeurkozijnen en (extra brede) massieve houten binnendeu-
ren met identiek beslag

Energielabel

Isolatie daken
Isolatie gevels

Isolatie vloeren
Isolatie glas

Verwarming

Vloerverwarming
Warm water

Technische voorzieningen

Materiaal daken
Materiaal gevels

Materiaal vloeren

Materiaal buitenkozijnen

Materiaal binnenkozijnen

INSTALLATIES & ISOLATIE

MATERIAALGEBRUIK USE OF MATERIALS
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OPTIONELE GEVELS OPTIONAL FACADES
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BEGANE GROND
GROUND FLOOR
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BEGANE GROND
FIRST FLOOR
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BEDROOM WING
SLAAPVLEUGEL
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FIRST FLOOR
EERSTE VERDIEPING
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STUDIO WITH SEPARATE 
BEDROOM

STUDIO MET APARTE 
SLAAPKAMER
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OUTDOOR SPACE
BUITENRUIMTE
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aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend no rights can be derived from these drawings aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend no rights can be derived from these drawings

bosvilla - begane grond forest villa - ground floor FOREST VILLA - first floorBOSVILLA - eerste verdieping
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aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend no rights can be derived from these drawings aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend no rights can be derived from these drawings

FOREST VILLA - outbuildingBOSVILLA - bijgebouw FOREST VILLA - carportBOSVILLA - carport
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Vloerafwerking: matte composiet-troffelvloer 
Wandafwerking: glad stucwerk
Plafondafwerking: glad stucwerk

Woonkamer inclusief leefkeuken: circa 73 m²
Speel-/werkkamer: circa 14 m²
Slaapkamer 1: circa 28 m²
Badkamer 1: circa 14 m²
Garderobekamer: circa 11 m²

Onder de verzonken gootsteen is een systeem geïnstalleerd voor 
gescheiden afval.

In de kopse kastenwand zijn hoogwaardige Miele apparaten inge-
bouwd: een hogedruk-stoomoven met vaste wateraansluiting en 
een professionele en zelfreinigende grill- en hetelucht combi-oven. 
Daar zijn ook de vaatwasser en de koelkast geïntegreerd.

Naast de keuken is nog een ruime en lichte bijkeuken met achter-
deur, vrieskast, aansluitingen wasapparatuur, kastenwand en deur 
naar de inpandige, dubbele garage/berging aan de zijkant van de 
villa.

Naast de garderobenis in de ontvangsthal, is de toegang tot de 
levensloopbestendige, bijzonder ruime en lichte ouderlijke sui-
te. Deze echt ruime slaapkamer 1 heeft een forse schuifpui naar 
de achtertuin. Er is aansluitend een riante garderobekamer met 
maatwerk kastenwanden en een groot raam dat uitkijkt over het 
binnenplein. 

Naast de garderobekamer ligt de bijzonder ruime badkamer 1 met 
geïntegreerde verlichting, zwevend Geberit toilet en grote inloop-
douche met vloergoot. Blikvanger hier is het dubbele en strakke 
wastafelmeubel in Corian composiet van Kwinten Interieur met de-
signkranen, spiegelwand erboven en kasten ernaast. In deze drie-
kamer-suite zijn overal sensoren geïnstalleerd waardoor verlichting 
automatisch aan en uit gaat; ook heel duurzaam en energiezuinig.

De gehele begane grond is zes jaar geleden grondig gerenoveerd 
en van werkelijk alle gemakken voorzien, waaronder overal ener-
giezuinige led-verlichting.

Blikvanger in hoge en grote ontvangsthal is de vrijhangende hard-
houten open steektrap naar vide en overloop. Achter de trap is een 
garderobenis.

Overal is naadloos en dorpelloos een fraaie en matte composiet- 
troffelvloer doorgelegd, met eronder vloerverwarming en -koeling 
die is aangesloten op de aardwarmtepomp. Dankzij de grondwa-
tertemperatuur op grote diepte (circa 70 meter) kan dit duurzame, 
stille, energiezuinige en geautomatiseerde systeem zowel koelen 
als verwarmen en daar profiteert de gehele begane grond van. 
Overal zijn de deuren en doorgangen extra breed. 

Vanuit de grote hal is links het riante leefgedeelte van deze villa. 
Het zitgedeelte met gashaard, kijkt via de grote schuifpui over de 
volle hoogte en breedte uit over het overkapte terras en de park-
achtige achtertuin. Rechts ervan is een halfopen speel-/studeerka-
mer met wederom een schuifpui, die zeer geschikt is als werk- of 
muziekkamer of speelplek voor de (klein)kinderen.

Aan de voorzijde van de living is het ruime eetgedeelte met licht 
en zicht dankzij de glazen puien aan twee zijden. Er past eenvou-
dig een acht- tot tienpersoons eettafel, die uitkijkt over het ronde 
binnenplein met beukenhaag en volwassen beplantingen.

Absolute topper is de open en bijzonder luxe keuken ernaast. Die is 
strak ontworpen en op maat gebouwd door Hans Kwinten Interi-
eurbouw uit Bergeijk, die ook voor de garderobe-kastenwanden en 
het badkamermeubel in de ouderlijke suite tekende en realiseerde.

Het grote en strakke eiland heeft een composiet Cosentino-werk-
blad. Zowel eiland als het keukendeel tegen de wand, is uitgerust 
met grote en greeploze laden met softsluiting; de onderste zelfs 
met motortjes voor eenvoudig en geruisloos openen en sluiten. De 
gootsteen is voorzien van een designkraan en Quooker. De AEG 
inductiekookplaat heeft onder meer een speciale verdiepte wok-
brander en bakplaat. De afzuiging en stopcontactenzuil zijn in het 
werkblad verzonken. 

BEGANE GROND

A system for separated waste has been installed under the reces-
sed sink.

High-quality Miele appliances are built into the end wall: a 
high-pressure steam oven with a fixed water connection and a pro-
fessional and self-cleaning grill and hot air combi oven. The 
dishwasher and refrigerator are also integrated there.

Next to the kitchen is a spacious and light utility room with a rear 
door, freezer, connections for washing equipment, cupboard wall 
and door to the double garage/storage room on the side of the 
villa.

Next to the cloakroom in the reception hall, there is access to the 
living room, which is very spacious and bright. This really spacious 
bedroom 1 has a large sliding door to the backyard. Adjacent is a 
spacious cloakroom with made-to-measure wardrobes and a large 
window overlooking the courtyard. 

Next to the wardrobe room is the very spacious bathroom 1 with 
integrated lighting, floating Geberit toilet and large walk-in shower 
with floor gutter. The eye-catcher here is the double and austere 
washbasin cabinet in Corian composite by Kwinten Interieur with 
design taps, mirror wall above it and cupboards next to it. Sensors 
have been installed everywhere in this three-room suite, which 
means that lighting switches on and off automatically; also very 
durable and energy-efficient.

The eye-catcher in the high and large reception hall is the free-han-
ging hardwood open staircase to the loft and landing. Behind the 
stairs is a wardrobe.

Everywhere a beautiful and matt composite trowel floor has been 
laid, with underneath underfloor heating and cooling connected 
to the geothermal heat pump. Thanks to the groundwater tempe-
rature at great depths (around 70 metres), this sustainable, quiet, 
energy-efficient and automated system can both cool and heat, 
benefiting the entire ground floor. Everywhere the doors and pas-
sages are extra wide. 

From the large hall on the left is the spacious living area of this villa. 
The sitting area with gas fireplace, overlooks the full height and 
width of the covered terrace and the park-like backyard through 
the large sliding doors. To the right is a half-open play/study room 
with another sliding door, which is very suitable as a work or music 
room or play area for (grand)children.

At the front of the living room is the spacious dining area with 
light and views thanks to the glass fronts on two sides. An eight to 
ten-seater dining table easily fits in, overlooking the round courty-
ard with beech hedge and mature plants.

Absolute topper is the open and very luxurious kitchen next door. 
It was sleekly designed and built to measure by Hans Kwinten 
Interieurbouw from Bergeijk, who also designed and realised the 
wardrobe walls and bathroom furniture in the parental suite.

The large and austere island has a composite Cosentino worktop. 
Both the island and the kitchen section against the wall are equip-
ped with large and handle-less drawers with soft closing; the lower 
one even has motors for easy and silent opening and closing. The 
sink is fitted with a designer tap and Quooker. The AEG induction 
cooktop includes a special recessed wok burner and baking tray. 
The extractor and socket column are recessed into the worktop. 

Floor finish: matt composite trowel floor 
Wall finish: smooth stucco
Ceiling finish: smooth stucco

Living room including kitchen: approx. 73 m²
Play/work room: approx. 14 m²
Bedroom 1: approx. 28 m²
Bathroom 1: approx. 14 m²
Wardrobe room: approx. 11 m²

GROUND FLOOR
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Vloerafwerking: laminaat (2014)
Wandafwerking: stucwerk
Plafondafwerking: stucwerk

Slaapkamer 2 /studio met keuken: circa 32 m²
Slaapkamer 3: circa 23 m²
Slaapkamer 4: circa 34 m²
Slaapkamer 5: circa 13 m²
Slaapkamer 6: circa 10 m²
Slaapkamer 7: circa 30 m²
Badkamer 2: circa 10 m²

De eigentijdse rechte streektrap met vide zijn door middels van een 
kindveilig designhekje afgeschermd op de verdieping. 

Rechts van de overloop is een bijzonder ruime appartements-
kamer 2 met dakkapel en tweede keukenblok die als complete stu-
dio geschikt is, met een slaap- en zit- of werkgedeelte. Deze ruimte, 
gecombineerd met de tegenover gelegen slaap- of werkkamer 
3  is ideaal als volwaardig nanny-, zorg- of studentenappartement 
of voor familieleden die  (tijdelijk) wonen. Het keukenblok is uit-
gevoerd met gootsteen, ingebouwde Bosch koelkast en apothe-
kerskast. Ook aan de achterkant zijn volop licht en zicht, dankzij 
de dakkapel. Kastruimte is er genoeg in de bergruimte onder de 
dakschuinte. Desgewenst kan deze studio worden gecombineerd 
met gebruik van toilet en douche in de dubbele inpandige garage/
berging bij de trap beneden. 

In de linkervleugel, links van de overloop en de vide, is de door-
loop-slaapkamer 4 over de volle diepte van de villa, met dakraam 
en kastruimte onder dakschuinte.

In deze kamer 4 is de cv-installatie voor de verwarming en warm 
water op de verdieping. Dankzij deze voorziening is op deze etage 
volwaardige en aparte woonruimte te creëren, met eigen opgang 
vanuit de garage (waar ook toilet en douche te gebruiken zijn). 
Vanuit deze kamer 4 voeren een deur en klein afstapje naar een 
kleine overloop en trap die beneden uitkomt in de dubbele inpandi-
ge garage/berging.

Aan de overloop liggen de slaapkamers 5 en 6 die uitkijken over de 
achtertuin. Allebei de slaapkamers hebben een dakkapel, afsluitba-
re ramen en bergruimte onder de dakschuinte. Ernaast is een grote 
slaap- en zit- of werkkamer 7 over de volle diepte van het huis. 

Rechts op de overloop is de ruime en lichte badkamer 2 met vrij-
hangend toilet, bidet, ligbad, inloopdouche, dubbele wastafel met 
ombouw en brede dakkapel, uitkijkend over de oprijlaan.

EERSTE ETAGE

The modern straight stairs with vide are screened off on the first 
floor by means of a childproof design gate. 

To the right of the landing is a particularly spacious apartment-
room 2 with dormer window and second kitchenette which can 
be used as a complete studio, with a sleeping and sitting or wor-
king area. This space, combined with the opposite bedroom or 
study room 3, is ideal as a fully-fledged nanny, care or student flat 
or for (temporary) family members. The kitchen unit is equipped 
with sink, built-in Bosch fridge and pharmacy cabinet. There is also 
plenty of light and visibility at the rear, thanks to the dormer. There 
is plenty of cupboard space in the storage space under the eaves. 
If desired, this studio can be combined with the use of toilet and 
shower in the double indoor garage/storage room by the stairs 
downstairs. 

In the left wing, to the left of the landing and the mezzanine, is 
the walk-through bedroom 4 over the full depth of the villa, with 
skylight and cupboard space under the eaves.

In this room 4 is the central heating and hot water installation on 
the first floor. Thanks to this facility, full and separate living space 
can be created on this floor, with its own entrance from the garage 
(where toilets and showers can also be used). From this room 4 a 
door and a small step lead to a small landing and staircase leading 
down to the double garage/storage room.

On the landing are bedrooms 5 and 6 overlooking the backyard. 
Both bedrooms have a dormer window, lockable windows and 
storage space under the eaves. Next to it there is a large bedroom 
7 which overlooks the full depth of the house. 

To the right of the landing is the spacious and bright bathroom 2 
with free hanging toilet, bidet, bath, walk-in shower, double wash-
basin with conversion and wide dormer window, overlooking the 
driveway.

Floor finish: laminate (2014)
Wall finishing: stucco
Ceiling finish: stucco

Bedroom 2 /studio with kitchen: approx. 32 m²
Bedroom 3: approx. 23 m²
Bedroom 4: approx. 34 m²
Bedroom 5: approx. 13 m²
Bedroom 6: approx. 10 m²
Bedroom 7: approx. 30 m²
Bathroom 2: approx. 10 m²

FIRST FLOOR
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Aan de linker zijgevel van de woning is de dubbele en inpandige 
garage/berging met twee elektrische deuren, gebruiksoppervlakte 
circa 42 m². Daar is een aparte badkamer 3 met douche, toilet en 
wastafel, gesitueerd tegenover de trap naar de eerste verdieping. 
Ernaast is nog een uitstortgootsteen. 

In de inpandige garage/berging met grote ramen richting de 
achtertuin en loopdeur naar het overkapte terras, zijn twee keu-
kenblokken met een drankjeskoelkast en een Liebherr koelkast 
geïnstalleerd. Hier bevindt zich ook het systeem voor de aard-
warmtepomp.

VRIJSTAAND BIJGEBOUW

De oprijlaan loopt naast het ronde binnenplein links opzij door naar 
de inpandige dubbele garage/berging in de villa als ook naar het 
vrijstaande, in spouw gebouwde en geïsoleerde bijgebouw met 
houten aanbouw. Totale gebruiksoppervlakte bedraagt circa 48 m². 
Dat beschikt nu over twee ruimtes en is in gebruik als werkplaats 
en berging met extra bergruimte in de nok. Het werd oorspronke-
lijk ooit gebouwd als paardenstal.

Met eenvoudige bouwkundige ingrepen is er een extra garage en/
of oldtimer- werkplaats van te maken, maar een jeugdhonk, man 
cave, poolhouse of terug naar paardenstal kan ook. Een wellness-
gebouw met bijvoorbeeld sauna en stoomruimte behoort even-
eens tot de mogelijkheden, zeker in combinatie met een zwembad 
in alle privacy.

Opzij is een diepe oversteek met zinken goten voor een zitje of 
bankje dat uitkijkt over gazon en achtertuin. Ernaast is een berghok 
met elektra-aansluitingen waar eenvoudig pomp en filters voor een 
toekomstig zwembad of zwemvijver kunnen worden geïnstalleerd.

DUBBELE INPANDIGE GARAGE

Dat villawijk Molenheide een exclusief woonbos is, staat buiten kijf. 
In de riante, deels bosachtige achtertuin nagenoeg op het wes-
ten, maar ook op en rond de oprijlaan en het ronde binnenplein, 
is volop bosleven te zien; van kwikstaartjes (die onder de dakrand 
nestelen) tot vele eekhoorns. Niet voor niets hangen er, ten bate 
van de fauna, tal van nest- en uilenkasten, onder meer bij het dah-
liaplantsoen.

Rondom zorgen de tientallen jaren oude naaldbomen voor scha-
duw en fauna-leefgebied. De tuin zelf heeft rechts een zelfgemaakt 
beschut zitje, vlakbij de kersenbomen, pruimenboom, rode bessen, 
vlinderstruiken, anabellen, grote lavendel en andere volwassen en 
diverse begroeiing. Erachter is ruimte voor een composteerhoek, 
maar een speelhuis, tuinatelier of prieel kan ook.

Van al dat fraais – en van de ondergaande zon - valt zowat het 
gehele jaar volop te genieten op het overkapte terras bij de woon-
kamer op het zuidwesten. De overkapping heeft lichtstraten, ge-
integreerde led-verlichting en elektrische bedienbare screens aan 
twee zijden die zon, wind en insecten weren. Zowel vloer als dak is 
geïsoleerd.

Tegenover het vrijstaande bijgebouw, aan de oprijlaan achterom, 
staat een grote, vosbestendige kippen- en konijnenren met gaas en 
nachthok. 

Er is ook een extra hoge en brede carport waar een boot, camper 
of grote caravan kan worden gestald, afmeting circa 3.63 x 6.99 m.

Het gehele perceel is omheind, wel zo veilig voor huisdieren en kin-
deren. De poort achterin is afsluitbaar. De elektrische entreepoort 
heeft een videobel en is op afstand bedienbaar. De oprijlaan en 
voortuin worden verlicht door twee lantaarnpalen.

BOSTUIN & BUITENRUIMTE RONDOM DOUBLE INDOOR GARAGE

On the left side wall of the house is the double and indoor garage/
storage room with two electric doors, usable area approximate-
ly 42 m². There is a separate bathroom 3 with shower, toilet and 
washbasin, situated opposite the stairs to the first floor. Next to it 
there is a sink. 

In the indoor garage/storage room with large windows towards 
the backyard and walk-door to the covered terrace, two kitchen 
blocks with a drinks fridge and a Liebherr fridge have been instal-
led. Here is also the system for the geothermal heat pump.

DETACHED OUTBUILDING

The driveway runs alongside the round courtyard on the left side 
to the indoor double garage/storeroom in the villa as well as to the 
detached, cavity-built and insulated annexe with wooden extensi-
on. Total usable area is approximately 48 m². It now has two rooms 
and is used as a workshop and storage room with extra storage 
space in the ridge. It was originally built as a horse stable.

With simple structural interventions an extra garage and/or old-ti-
mer workshop can be made of it, but a youth centre, man cave, 
pool house or back to horse stable is also possible. A wellness buil-
ding with sauna and steam room, for example, is also a possibility, 
certainly in combination with a swimming pool in complete privacy.

To the side is a deep crossing with zinc gutters for a seat or bench 
overlooking the lawn and backyard. Next to it is a shed with electri-
cal connections where pump and filters for a future swimming pool 
or pond can easily be installed.

That the villa district Molenheide is an exclusive residential forest 
is beyond dispute. In the spacious, partly wooded backyard almost 
facing west, but also on and around the driveway and the round 
courtyard, you can see plenty of forest life; from wagtails (which 
nest under the eaves) to many squirrels. Not for nothing, for the 
benefit of the fauna, there are numerous nesting boxes and owl 
boxes, among others near the dahlia plantation.

All around, the decades old coniferous trees provide shade and a 
fauna habitat. The garden itself has a homemade sheltered sitting 
area on the right, near the cherry trees, plum tree, red berries, but-
terfly bushes, anables, large lavender and other mature and diverse 
vegetation. Behind there is room for a composting corner, but a 
playhouse, garden workshop or gazebo is also possible.

All this beauty - and the setting sun - can be enjoyed all year round 
on the covered terrace by the living room facing southwest. The 
canopy has skylights, integrated LED lighting and electrically opera-
ted screens on two sides that keep out sun, wind and insects. Both 
floor and roof are insulated.

Opposite the detached outbuilding, on the driveway at the back, is 
a large, fox-resistant chicken and rabbit run with wire netting and 
night shelter. 

There is also an extra high and wide carport where a boat, camper 
or large caravan can be parked, dimensions approx. 3.63 x 6.99 m.

The entire plot is fenced, which is safe for pets and children. The 
gate in the back is lockable. The electric entrance gate has a video 
bell and can be operated remotely. The driveway and front garden 
are illuminated by two lampposts.

FOREST GARDEN & OUTDOOR SPACE
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Kinderdagverblijf (Sprankel):   ca. 2,3 km
Basisschool (Het Klokhuis):    ca. 2,4 km
Basisschool (Mariaschool):    ca. 2,1 km
Middelbare school (Commanderij College):  ca. 4,8 km
Middelbare school (Carolus Borromeus College): ca. 5,7 km
Middelbare school (Jan van Brabant College): ca. 7,1 km
Universiteit (Tilburg):    ca. 42 km
Universiteit (TU/e):     ca. 9,8 km

Huisarts (praktijk Van de Poel):   ca. 2,5 km
Tandarts (praktijk Lieshout):    ca. 2,6 km
Ziekenhuis (Catharina Eindhoven):   ca. 10,2 km
Ziekenhuis (Elkerliek Helmond):   ca. 5,9 km

Gemeentehuis:     ca. 6,1 km
Supermarkt (Jumbo):    ca. 2,7 km
Bavaria Brouwerijcafé:    ca. 2,3 km

Sporthal De Klumper:    ca. 2,3 km
Sportpark De Raam (tennis, manege):  ca. 3,4 km
Voetbalvereniging (ELI):    ca. 3,6 km
Golf (Son):      ca. 8,5 km

Vliegveld (Eindhoven Airport):   ca. 18 km
NS-station (Helmond):    ca. 7,4 km
Tankstation (ELAN):     ca. 2,1 km
Bushalte (Deense Hoek):    ca. 1,2 km

Gerwen:      ca. 1,7 km
Nuenen-centrum:     ca. 4,3 km
Son en Breugel-centrum    ca. 7,4 km
Aarle-Rixtel-centrum     ca. 4,6 km
Helmond-centrum:     ca. 6,6 km
Eindhoven-centrum:     ca. 10,8 km

Woonbos Molenheide tussen Gerwen (Nuenen) en Lieshout staat 
bekend om zijn tientallen jaren oude loof- en naaldbomen, rian-
te percelen en vrijstaande villa’s. Het uitzicht is dan ook rondom 
groen. De niet-hoorbare doorgaande weg N615 tussen Gerwen en 
Lieshout ligt op enkele honderden meters over onverharde boswe-
gen. Voor meer informatie, zie ook de uitgebreide website 
www.woonbosmolenheide.nl.

LIESHOUT EN OMGEVING

Deze bosvilla ligt in villawijk Molenheide en het groene buitenge-
bied tussen Gerwen en Lieshout. Nuenen ligt op nog geen 4 km, 
Gerwen op ruim 2 km.

De villawijk is georiënteerd op het oer-Brabantse Lieshout, sinds 
1680 zetel van de Swinkels Family Brewers en geboorteplaats van 
onder meer befaamde bieren Bavaria en Swinckels’.

Lieshout bestaat al sinds de vroege middeleeuwen, is een voor-
malige heerlijkheid en sinds 1997 deel van de gemeente Laarbeek. 
Het dorp, aan de overkant van het Wilhelminakanaal, telt nog tal 
van bezienswaardigheden en monumenten, waaronder molens 
en langgevelboerderijen. Er is een rijk verenigingsleven met on-
der meer scouting, muziek, carnaval en diverse sportclubs op drie 
accommodaties.

Andere gemeenten in de buurt zijn Son en Breugel, Aarle-Rixtel, 
Stiphout en Beek en Donk. Ook steden Eindhoven en Helmond 
liggen op eenvoudige auto- en fietsafstand.

LOCATIE EN UITZICHT VOORZIENINGEN EN AFSTANDEN

Woonbos Molenheide between Gerwen (Nuenen) and Lieshout is 
known for its decades old deciduous and coniferous trees, spa-
cious plots and detached villas. The view is green all around. The 
inaudible through road N615 between Gerwen and Lieshout is lo-
cated a few hundred metres over unpaved forest roads. For more 
information, see also the extensive website www.woonbosmolen-
heide.nl.

LIESHOUT AND SURROUNDINGS

This forest villa is located in the residential area Molenheide and 
the green outskirts between Gerwen and Lieshout. Nuenen is less 
than 4 km away, Gerwen more than 2 km.

The villa district is oriented towards the primeval Brabant town of 
Lieshout, the seat of the Swinkels Family Brewers since 1680 and 
the birthplace of famous beers such as Bavaria and Swinckels’.

Lieshout has existed since the early Middle Ages, is a former seig-
niory and has been part of the municipality of Laarbeek since 
1997. The village, on the other side of the Wilhelminakanaal, still 
has many sights and monuments, including mills and longitudinal 
farms. Famous Lieshoutenaren are photographer Martien Coppens 
and musician Guus Meeuwis. There is a rich club life with, among 
other things, scouting, music, carnival and various sports clubs in 
three accommodations.

Other municipalities in the neighbourhood are Son en Breugel, Aar-
le-Rixtel, Stiphout and Beek en Donk. The cities of Eindhoven and 
Helmond are also within easy car and cycling distance.

Child day-care centre (Sprankel):    approx. 2.3 km
Primary school (Het Klokhuis):    approx. 2.4 km
Primary school (Mariaschool):    approx. 2.1 km
Secondary school (Commandery College):  approx. 4.8 km
Secondary school (Carolus Borromeus College):  approx. 5.7 km
Secondary school (Jan van Brabant College):  approx. 7.1 km
University (Tilburg):      approx. 42 km
University (TU/e):      approx. 9.8 km

General practitioner (Van de Poel practice):  approx. 2.5 km
Dentist (practice Lieshout):     approx. 2.6 km
Hospital (Catharina Eindhoven):    approx. 10.2 km
Hospital (Elkerliek Helmond):    approx. 5.9 km

Town hall:       approx. 6.1 km
Supermarket (Jumbo):    approx. 2.7 km
Bavaria Brewery Café:     approx. 2.3 km

De Klumper sports hall:     approx. 2.3 km
Sportpark De Raam (tennis, riding school):  approx. 3.4 km
Football club (ELI):      approx. 3.6 km
Golf (Son):       approx. 8.5 km

Airport (Eindhoven Airport):    approx. 18 km
Railway station (Helmond):     approx. 7.4 km
Fuel station (ELAN):      approx. 2.1 km
Bus stop (Deense Hoek):     approx. 1.2 km

Gerwen:       approx. 1.7  m
Nuenen centre:      approx. 4.3 km
Son en Breugel centre:     approx. 7.4 km
Aarle-Rixtel centre:      approx. 4.6 km
Helmond centre:      approx. 6.6 km
Eindhoven city centre:     approx. 10.8 km

LOCATION & VIEW DISTANCE TO NEARBY FACILITIES
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Verkoopprocedure
Alle door Cato Makelaars en de verkoper verstrekte informatie moet uitslui-
tend worden gezien als een uitnodiging tot het uitbrengen van een bieding. 
Het doen van een bieding betekent niet automatisch dat u er rechten aan 
kunt ontlenen. Indien de vraagprijs wordt geboden, kan de verkoper beslis-
sen dit bod wel of niet te aanvaarden. Cato Makelaars raadt geïnteresseer-
den aan een eigen NVM-makelaar in te schakelen voor professionele begelei-
ding bij bieding en aankoop.

Bieding
Wenst u een bieding te doen? Dan dienen de volgende zaken benoemd te 
worden:
Geboden koopsom
Datum sleuteloverdracht
Eventuele overname roerende zaken
Eventuele ontbindende voorwaarden, bijvoorbeeld financiering.

Koopakte
Bij een tot stand gekomen koopovereenkomst zorgt Cato Makelaars voor 
opstelling van de koopakte conform NVM-model. Een waarborgsom of 
bankgarantie van tenminste tien procent van de koopsom die wordt voldaan 
aan de notaris is daarin gebruikelijk. Voorbehouden kunnen alleen worden 
opgenomen (bijvoorbeeld voor het verkrijgen van financiering) indien deze 
uitdrukkelijk bij de bieding zijn vermeld.

Algemene ouderdomsclausule
Wanneer een onroerende zaak twintig jaar of ouder is, weet koper dat de 
eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager 
liggen dan bij nieuwe woningen. In afwijking van artikel 6.3 van de koopakte 
en artikel 7.7 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van één 
of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder 
gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de 
overeenkomst voor rekening en risico van koper.

Algemene asbestclausule
In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen/materialen aanwe-
zig zijn. Bij eventuele verwijdering van deze materialen dienen op grond van 
milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper wordt 
geacht met deze wetgeving bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle 
aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid en/of verwijdering van asbest uit 
de onroerende zaak kan voortvloeien.

ALGEMENE INFORMATIE
Onderzoeksplicht
De verkoper van de woning heeft een zogenaamde informatieplicht. De 
koper heeft een eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die van belang (kun-
nen) zijn.
Als koper is het voor u ook zaak u te (laten) informeren over de financierings-
mogelijkheden op basis van arbeidssituatie, inkomen, leningen en andere 
persoonlijke verplichtingen. Wij raden u aan, voor het doen van bieding, 
degelijk onderzoek te (laten) verrichten, ook naar de algemene en specifieke 
aspecten van de woning. Nog beter is het om een eigen NVM-makelaar in te 
schakelen voor de aankoopbegeleiding.

Verkoopdocumentatie
Alle vermelde gegevens zijn naar beste kennis en wetenschap en te goeder 
trouw door ons weergegeven. Mocht nadien blijken dat er afwijkingen zijn 
(bijvoorbeeld in plattegronden, oppervlaktes en inhoud), dan kan men zich 
hierop niet beroepen. Alhoewel zorgvuldigheid is betracht, wordt inzake de 
juistheid van de inhoud van deze verkoopdocumentatie, noch door de eige-
naar noch door de verkopend makelaar, enige aansprakelijkheid aanvaard en 
kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De maten van de plattegron-
den kunnen afwijken aangezien de tekeningen soms verkleind weergegeven 
(moeten) worden.

Bedenktijd (Wet Koop Onroerende Zaken)
Als u een woning koopt, hebt u drie dagen bedenktijd. Gedurende deze peri-
ode kunt u de overeenkomst alsnog ongedaan maken. De bedenktijd gaat in 
zodra de koper de door beide partijen getekende koopovereenkomst of een 
kopie daarvan krijgt overhandigd. Ontbindt u binnen de drie dagen van de 
wettelijke bedenktijd de koop, dan zijn wij genoodzaakt om hiervoor € 250,- 
administratiekosten in rekening te brengen.

Hoe verder na de bezichtiging?
Niet alleen de eigenaar van de woning maar ook wij zijn benieuwd naar uw 
reactie, en wij stellen het zeer op prijs als u ons binnen enkele dagen uw 
bevindingen laat weten. Eventueel nemen we graag telefonisch contact met 
u op. Vindt u deze woning bij nader inzien toch minder geschikt voor u? Dan 
zijn we u graag anderszins van dienst en assisteren we u met alle plezier bij 
het zoeken naar een woning die compleet aan uw eisen voldoet. Wij nodigen 
u dan ook van harte uit voor een vrijblijvend en persoonlijk adviesgesprek.

•
•
•
•

Sales procedure
All information provided by Cato Makelaars and the seller should be re-
garded exclusively as an invitation to submit a bid. Making a bid does not 
automatically mean that you can derive rights from it. If the asking price 
is offered, the seller may decide whether or not to accept this offer. Cato 
Makelaars advises interested parties to engage their own NVM realtor for 
professional guidance with bidding and purchase.

Bid
Do you wish to make a bid? Then the following things need to be mentioned:
Bid price
Date key transfer
Possible takeover of movable property
Any conditions precedent, such as financing.

Deed of purchase
In the case of a purchase agreement that has been concluded, Cato Make-
laars will draw up the deed of sale in accordance with the NVM model. A 
deposit or bank guarantee of at least ten percent of the purchase price paid 
to the civil-law notary is customary. Reservations can only be included (for 
example to obtain financing) if these are explicitly mentioned in the offer.

General old-age clause
When a property is twenty years or older, the buyer knows that the require-
ments that can be set for the quality of the building are considerably lower 
than for new homes. Contrary to Article 6.3 of the deed of purchase and 
Article 7.7(1) and (2) of the Civil Code, the total or partial absence of one or 
more properties of the immovable property for normal and special use and 
any other failure to comply with the property to the contract shall be for the 
account and risk of the purchaser.

General asbestos clause
Substances/materials containing asbestos may be present in the immova-
ble property. In the event of any removal of these materials, special meas-
ures must be taken on the basis of environmental legislation. The buyer is 
deemed to be familiar with this legislation and indemnifies the seller against 
all liability that may arise from the presence and/or removal of asbestos from 
the immovable property.

GENERAL INFORMATION
Obligation to investigate
The seller of the property has a so-called information obligation. The buyer 
has his own duty to investigate all matters that (may) be of importance.
As a buyer, it is also important for you to be informed about the financing 
possibilities based on employment situation, income, loans and other per-
sonal obligations. Before submitting a bid, we advise you to have a thorough 
investigation carried out, including into the general and specific aspects of 
the home. It is even better to use your own NVM realtor for purchase sup-
port.

Sales documentation
All information provided is given by us to the best of our knowledge and 
belief and in good faith. Should later appear that there are deviations (for 
example in maps, surfaces and contents), this cannot be invoked. Although 
care has been taken, neither the owner nor the selling realtor accepts any 
liability for the accuracy of the contents of this sales documentation and no 
rights can be derived from it. The dimensions of the floor plans may vary, as 
the drawings may sometimes have to be reduced in size.

Reflection period (Real Estate Purchase Act)
When you buy a property, you have three days to think about it. During this 
period, you can still cancel the contract. The cooling-off period starts as soon 
as the buyer receives the purchase agreement signed by both parties or a 
copy thereof. If you cancel the purchase within three days of the statutory 
cooling-off period, we will be obliged to charge an administration fee of € 
250.

After the visit?
Not only the owner of the property but also we are curious about your 
reaction, and we would appreciate it if you let us know your findings within 
a few days. If necessary, we will be happy to contact you by telephone. On 
closer inspection, do you find this house less suitable for you? Then we would 
be happy to be of service to you in any other way and will gladly assist you 
in your search for a property that completely meets your requirements. We 
would therefore like to invite you for a free and personal consultation.

•
•
•
•
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Ons motto ‘Van goeden huize, voor goede huizen en monumenten’ 
staat voor onze frisse en bevlogen NVM full service makelaardij in 
onroerend goed. Onze verkoopportefeuille omvat louter wonin-
gen, appartementen en monumenten van hoog niveau. Wij zijn 
proactief in verkoop en marketing, en onze kennis en kunde zijn 
gebaseerd op ruim twintig jaar ervaring in de wijde regio.

Ons team bestaat uit nauw samenwerkende professionals, met 
eigen specialismes en netwerken die de verkoop en marketing van 
uw object(en) een boost geven. Wij voegen nog meer kwaliteit 
aan hoogwaardige aanbod toe, door resultaatgerichte diensten als 
professionele styling, (drone-)tv, fotografie en illustraties.

Door specialismen en specialisten te bundelen, leveren wij opmer-
kelijke resultaten bij het vermarkten van goed onroerend goed. Wij 
zijn gespecialiseerd in de aan- en verkoop van rijks- en gemeentelij-
ke monumenten en historische panden dankzij uitgebreide studie 
en interesse in cultureel erfgoed.

Natuurlijk bent u druk met werk, gezin, familie, sociale netwerken, 
andere liefhebberijen en bezigheden; dat begrijpen wij maar al te 
goed. Daarom ontzorgen wij u graag, door u optimaal te begelei-
den bij de aan- en verkoop van een goed huis.

We komen naar u toe en ontvangen u van harte in ons gemakkelijk 
bereikbare kantoor. U vindt ons eenvoudig via afslag 31 (Veldho-
ven - Meerhoven) van de randweg N2 (parallel aan de A2) aan de 
Beemdstraat 5 te Eindhoven, met volop en gratis parkeergelegen-
heid.

WAAROM CATO MAKELAARS?

OPENINGSTIJDEN

Ons kantoor is geopend op werkdagen van 09.00 uur tot 17.30 
uur. Mocht het u doordeweeks niet schikken, dan zijn wij graag be-
reid om een afspraak met u te maken om u op zaterdag of zondag 
te woord te staan.

1.

2.

3.

4.

5.

Our motto 'Van goeden huize, voor goede huizen en monument-
en' (of pedigree, for good houses and monuments) stands for our 
fresh and enthusiastic NVM full service real estate agency. Our 
sales portfolio comprises only high-end homes, apartments and 
monuments. We are proactive in sales and marketing, and our 
knowledge and skills are based on more than twenty years of expe-
rience in the wider region.

Our team consists of professionals working closely together, 
with their own specialisms and networks that boost the sales and 
marketing of your property(s). We add even more quality to our 
high-quality offering, through result-oriented services such as pro-
fessional styling, (drone) TV, photography and illustrations.

By combining specialisms and specialists, we deliver remarkable 
results in the marketing of good real estate. We specialize in the 
purchase and sale of national and municipal monuments and 
historic buildings thanks to extensive study and interest in cultural 
heritage.

Of course, you are busy with work, family, social networks, other 
hobbies and activities; we understand that all too well. That is why 
we are happy to relieve you of all your worries by providing you 
with the best possible support when buying and selling a good 
house.

We come to you and welcome you in our easily accessible office. 
You can find us via exit 31 (Veldhoven - Meerhoven) of the N2 ring 
road (parallel to the A2) at Beemdstraat 5 in Eindhoven, with plenty 
of free parking.

THEREFORE, CATO BROKERS

OPENING HOURS

Our office is open on working days from 9 am to 5.30 pm. If it does 
not suit you during the week, we are happy to make an appoint-
ment with you on Saturday or Sunday.

1.

2.

3.

4.

5.



Beemdstraat 5       T 040 29 00 620

5653 MA Eindhoven      M 06 10 34 56 57

www.catomakelaars.nl      info@catomakelaars.nl


