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Geachte heer, Geachte mevrouw,

Wij danken u voor uw getoonde interesse in deze op geschakelde bungalow met inpan-
dige garage en tuin. Voor de verhuur van onroerend goed is juiste, heldere en complete  
informatie essentieel. Wij streven ernaar om u zo goed en zo compleet mogelijk te infor-
meren. De verhuurdocumentatie die nu voor u ligt, bevat de volgende informatie:

Introductie                 4
Materiaalgebruik                4
Foto’s                  5 - 15

Kenmerken                  16
Indeling (plattegrond)                17
Indeling (uitgebreide omschrijving)              18 - 19

Locatie en omgeving                20 - 23
Algemene informatie                24 - 25

Wij vertrouwen erop u een goede eerste indruk te geven van deze fraaie en instapklare 
bungalow. Het spreekt voor zich dat wij graag uw vragen beantwoorden en samen met u 
dit object gaan bezichtigen.

Met hartelijke groeten,

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

5 REDENEN OM DEZE GESCHAKELDE BUNGALOW MET GARAGE TE HUREN

1. Instapklaar, gestoffeerd, per direct beschikbaar en per direct bewoonbaar

2. Vernieuwde keuken, vernieuwde badkamer en toilet als ook stucwerk in de gehele woning vernieuwd

3. Fraaie, lichte woonkamer, oppervlakte circa 50 m² met houten parketvloer

4. Gelegen op hoekperceel, aan rustige straat in gewilde, groene woonomgeving in Nuenen-Oost

5. Op enkele fietsminuten van de dorpskern en natuurgebied Papenvoortse Heide
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INTRODUCTIE

Wilt u graag comfortabel wonen op de begane grond? In een recent (2018) gemoderniseerde bungalow, 
in een rustige woonomgeving? Dan is deze fraaie bungalow met inpandige garage en aangelegde tuin 
aan Van Homberghgaarde 20 te Nuenen, echt de moeite waard om te gaan bekijken. Voor een ware en 
juiste beleving van deze woning is een bezichtiging aan te raden. Wij arrangeren graag een afspraak om 
samen met u te gaan kijken en om u van informatie te voorzien.

Cato Makelaars biedt namens de eigenaar te huur aan:

In gewilde, groene woonomgeving in Nuenen-Oost, aan rustige straat gelegen, instapklare, geschakelde
bungalow met eigen parkeerplaats, inpandige garage, ruime woonkamer met veel lichtinval en parket-
vloer met oppervlakte van circa 50 m², complete vernieuwde keuken met inbouwapparatuur, twee slaap-
kamers, vernieuwde, luxe badkamer en toilet alsmede aangelegde achtertuin op het zuidoosten. 

Huurprijs € 1.475,- gestoffeerd per maand exclusief gas, water en elektra.

MATERIAALGEBRUIK

Bouwwijze   : traditioneel gebouwd

Muren     : in spouw gebouwd

Daken      : bitumineuze dakbedekking

Vloeren     : betonnen vloeren
 
Afwerking wanden   : glad stucwerk (2018)

Afwerking plafonds    : glad stucwerk (2018)

Afwerking vloeren  : woonvleugel voorzien van houten parketvloer, slaapkamers voorzien  
      van vloerbedekking (vernieuwd in 2018)

Buitenkozijnen    : hardhouten deur- en raamkozijnen met isolatieglas
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KENMERKEN

Soort object      : geschakelde bungalow met inpandige garage,
        eigen parkeerplaats en tuin

Bouwjaar      : 1990, gemoderniseerd eind 2018

Kadastraal bekend    : Gemeente Nuenen
        Sectie E
        Nummer 6800

Perceelsoppervlakte     : 312 m²

Gebruiksopp. hoofdfunctie    : circa 86 m²
Gebruiksopp. overige ruimte (garage)  : circa 17 m²
Totale gebruiksoppervlakte    : circa 103 m²

Inhoud woning incl. garage/berging   : circa 320 m³

Oppervlakte woonkamer    : circa 43 m²

Aantal slaapkamers     : 2
Aantal toiletten     : 1

Ligging achtertuin     : zuidoosten
Afmeting achtertuin     : circa 9.00 m breed en circa 7.00 m diep

Isolatie dak      : ja
Isolatie muren     : ja
Isolatie vloer      : ja
Isolatie glas      : ja

Verwarming      : cv-combi-ketel HR 2016
Warm water     : cv-combi-ketel HR 2016

Aanvaarding      : in overleg, kan per direct

PLATTEGROND | van homberghgaarde 20

Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend
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INDELING WOONVLEUGEL

Entree, parkeergelegenheid op eigen terrein, tevens volop openbare parkeergelegenheid.

Hal met garderobe-ruimte, toegang tot woonkamer en inpandige garage/berging, meterkast.

Woonkamer, oppervlakte circa 50 m², ruimtelijk en royaal, met plafond tot in de nok van het lessenaars-
dak, uitgevoerd met houten parketvloer, veel lichtinval middels aluminium schuifpui naar achtertuin, 
tevens toegang tot slaapvleugel.

Keuken, vernieuwd in 2018, in open verbinding met de woonkamer, L-vormige hoogglans inrichting met 
spoelbak en eenhendelkraan, voorzien van 4-pits gaskookplaat en afzuigkap, vaatwasser, koelkast, oven 
en combi-magnetron, met volop onder- en bovenkasten.

De gehele woonvleugel is voorzien van parketvloer, vernieuwd stucwerk wanden en stucwerk plafond.

INDELING SLAAPVLEUGEL

Gang, L-vormig, met toegang tot toilet, badkamer en twee slaapkamers.

Toilet, compleet vernieuwd in 2018, halfhoog betegeld, voorzien van vrijhangend closet en fontein.

Ouderslaapkamer 1, afmeting circa. 4.00 x 4.20 m, voorzien van vloerbedekking (2018), met toegangs-
deur naar achtertuin.

Slaapkamer 2, afmeting circa 3.20 x 2.30 m, voorzien van vloerbedekking (2018).

Badkamer, compleet vernieuwd in 2018, afmeting circa 2.40 x 3.00 m, tot plafond betegeld, voorzien 
van wastafel met eenhendelkraan en spiegelkast, inloopdouche met glazen wand en thermostaatkraan, 
uitgevoerd met mechanische ventilatie.

De gehele slaapvleugel is voorzien van vloerbedekking (m.u.v. badkamer en toilet, deze zijn voorzien van 
tegelvloer), vernieuwd stucwerk wanden en stucwerk plafond.

GARAGE / BERGING

Inpandig, afmeting circa 3.40 x 5.30 m, bereikbaar vanuit de ontvangsthal, voorzien van elektrische seg-
mentaaldeur met afstandsbediening, aansluiting wasapparatuur en opstelling cv-combi-ketel HR 2016.

TUIN
 
Voortuin en zijtuin, fraai aangelegde, diepe voortuin met eigen oprit en diverse vaste beplantingen.

Achtertuin, circa 11.00 m breed en circa 7.00 m diep, op het zuidoosten gelegen, zonder directe inkijk,
en privacy biedend, voorzien van gazon, zonneterras in sierbestrating, houten schutting met achterom 
zijgevel via poort en diverse beplantingen. 

Naast de ouderslaapkamer is een houten berging ten behoeve van opslag fietsen, tuingereedschap e.d.

LOCATIE EN UITZICHT

Aan de voorzijde kijkt uit naar een speelweide c.q. groenvoorziening. Aan de zijkant grenst de bungalow 
aan een groot groen park met speelvoorzieningen.

De straat wordt gekenmerkt door vrijstaande, geschakelde alsmede twee-onder-een kap (koop)wonin-
gen uit dezelfde bouwperiode. De Van Homberghgaarde is gelegen in Nuenen-Oost, aan een zijstraat 
van de Anna Walravenlaan en de Anderegglaan met veelal vrijstaande en geschakelde koopwoningen 
alsmede vrijstaande bungalows.
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AFSTAND TOT NABIJGELEGEN VOORZIENINGEN

Basisschool (De Rietpluim)    : ca. 1,4 kilometer
Middelbare school (Ons Middelbaar Onderwijs)  : ca. 1,4 kilometer
Technische Universiteit Eindhoven    : ca. 6,9 kilometer
Internationale School (Oirschotsedijk)   : ca. 13,5 kilometer
Kinderopvang (Kindcentrum De Nieuwe Linde) : ca. 270 meter

Huisarts (Huisartsenpraktijk Anderegglaan)  : ca. 160 meter
Tandarts (Tandartspraktijk Holleman)   : ca. 700 meter
Ziekenhuis (MMC Eindhoven)    : ca. 7,8 kilometer

Gemeentehuis      : ca. 1,0 kilometer
 
Supermarkt (Jan Linders)    : ca. 1,1 kilometer
Supermarkt (Jumbo)     : ca. 1,5 kilometer

Sporthal      : ca. 2,3 kilometer
Voetbalveld      : ca. 1,8 kilometer
Tennisvereniging     : ca. 1,9 kilometer
Hockeyvereniging     : ca. 2,0 kilometer 

Vliegveld Eindhoven Airport    : ca. 16,3 kilometer
NS station (Brandevoort)    : ca. 5,5 kilometer
Bushalte (Papenvoortsedijk)    : ca. 300 meter
Tankstation (AVIA)     : ca. 1,2 kilometer
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NUENEN EN OMGEVING

Gerwen, Nederwetten en Nuenen vormen samen de gemeente Nuenen. Nuenen dankt zijn bekendheid
aan Vincent van Gogh, zijn eerste grote werken zijn tenslotte in Nuenen ontstaan. Het gerestaureerde
koetshuis waar het ‘Van Gogh Village Nuenen’ is ondergebracht, is hier een overblijfsel van. Maar het
Nuenen van vandaag heeft veel meer te bieden, namelijk veel natuur en een gezellige dorpskern waar
alles te vinden is wat u zoekt in een bruisend dorp.

Het gezellige centrum van Nuenen is per fiets of te voet uitstekend bereikbaar. Hier kunt u terecht voor
de dagelijkse boodschappen en meer. Het centrum van Eindhoven is binnen 15 autominuten te bereiken
evenals de snelwegen A2, A50 en A58. Op circa 100 meter is een bushalte met rechtstreekse verbindin-
gen naar Nuenen-Centrum en Eindhoven-Station.

Een aantal kunstgaleries, Theater Het Klooster en verschillende restaurants in Nuenen staan garant voor
een gezellige avond uit. Bekende bezienswaardigheden in Nuenen zijn de Opwettense Watermolen met
het grootste waterrad van Brabant en de windmolen ‘De Roosdonck’.

Naast heel veel gezelligheid biedt Nuenen een flink aantal natuurgebieden, onder andere de Stiphoutse
bossen, Het Nuenens Broek, het Nederwettens Broek, Gerwense Heide en Papenvoortse Heide. Op circa
400 meter van de woning zijn de bossen met diverse recreatieve mogelijkheden, mountainbiken, wande-
len, paardrijden etc.

Kinderen kunnen in Nuenen terecht op vier verschillende lagere scholen en op het Pleincollege voor het
voortgezet onderwijs. Vanzelfsprekend zijn er ook verschillende kinderdagverblijven. De zogenaamde
‘Onderwijsboulevard’ met meerdere voortgezet onderwijs mogelijkheden aan de Sterrenlaan te Eindho-
ven is binnen 20 fietsminuten te bereiken.

Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Van Homberghgaarde20

12345
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Voor een eensluidend uittreksel, Y, 10 december 2018
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
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

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.

Nuenen
E
6800

0 m 5 m 25 m

12

11

14

8

13

16

10

12

14

15

16

18

20

15/ Traf

Anna Walravenlaan

11

9

15

13

6802

6807

6800

6797

6803

6798

6805

6811

6819

6806

7427

6801

6810

6809
7428



24 25

ALGEMENE INFORMATIE

Verhuurprocedure
Alle door Cato Makelaars en de verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend 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 gevraagde huurprijs wordt geboden, 
kan de verhuurder beslissen of hij dit bod wel of niet aanvaard. Cato Makelaars raadt geïnteresseerden aan, voor het doen van een bieding, een 
eigen NVM makelaar in te schakelen voor professionele begeleiding.

Huurakte
Bij een tot stand gekomen huurovereenkomst, zal door Cato Makelaars de huurakte volgens NVM model worden opgesteld. Daarin wordt ge-
bruikelijk opgenomen een waarborgsom of bankgarantie van tenminste een maand die wordt voldaan enkele dagen voor de ingangsdatum van 
de huurperiode. Voorbehouden kunnen alleen worden opgenomen indien deze uitdrukkelijk bij de bieding zijn vermeld.

Energie
Verkoper verklaart dat hij in eerste instantie niet beschikt over een energieprestatie-certificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld 
in het Besluit Energieprestatie Gebouwen. Indien gewenst door de koper, zal verkoper deze documenten voor of tijdens de levering van het 
gehuurde overhandigen aan de koper.

Onderzoeksplicht
De verhuurder van de woning heeft een zogenaamde informatieplicht. De huurder heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor 
hem van voor hem of haar van belang (kunnen) zijn. Zo ook dient de huurder zich te laten informeren over de mogelijkheden op basis van ar-
beidssituatie, inkomen, leningen en andere persoonlijke verplichtingen. Cato Makelaars raadt geïnteresseerden aan, voor het doen van bieding, 
degelijk onderzoek te (laten) verrichten naar de algemene en specifieke aspecten van de woning. Nog beter is het om een eigen NVM makelaar 
in te schakelen.

Verhuurdocumentatie
Alle hierbij 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 verhuurdocumentatie, noch door de eigenaar noch door de verhurend makelaar, 
enige aansprakelijkheid aanvaard en kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De maten van de plattegronden kunnen afwijken aangezien 
de tekeningen soms verkleind weergegeven (moeten) worden. 

Hoe verder na de bezichtiging?
Het zal u duidelijk zijn dat het voor de eigenaar van deze woning een spannende aangelegenheid is. Wij zijn benieuwd naar uw reactie en stellen 
het zeer op prijs indien u ons binnen enkele dagen uw bevindingen kenbaar maakt. Mochten wij niets van u vernemen, dan zullen wij telefonisch 
contact met u opnemen. Mocht deze woning toch niet geschikt voor u zijn, dan willen wij toch graag iets voor u betekenen. Namelijk assiste-
ren bij het zoeken naar een woning die wel aan uw eisen voldoet. Wij nodigen u uit voor een adviesgesprek om u te informeren over de wijze 
waarop wij u hierbij van dienst kunnen zijn.

WAAROM CATO MAKELAARS?

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 woningen, 
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 hoog-
waardige aanbod toe, door resultaatgerichte diensten als professionele styling, (drone-)tv, fotografie en 
illustraties.

Door specialismen en specialisten te bundelen, leveren wij opmerkelijke resultaten bij het vermarkten 
van goed onroerend goed. Wij zijn gespecialiseerd in de aan- en verkoop van rijks- en gemeentelijke mo-
numenten 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 begeleiden 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 (Veldhoven - Meerhoven) van de randweg N2 (parallel aan de A2) aan de Beemd-
straat 5 te Eindhoven, met volop en gratis parkeergelegenheid.
 

OPENINGSTIJDEN

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

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


