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Geachte heer, geachte mevrouw,

Dank voor uw interesse in deze grootse en architecturale villa in Eind-
hoven-noord. Om u een helder en compleet beeld van deze riante villa 
met dubbele garage en volwassen tuin te geven, bevat deze documen-
tatie de volgende informatie:

Introductie     6
Feiten & Cijfers    8

Foto’s      12 - 67

Indeling (plattegronden)   68 - 77
Indeling (uitgebreide omschrijving)  78 - 85

Locatie en omgeving    86 - 93
Algemene informatie    94 - 97

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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Dear sir, madam,

Thank you for your interest in this grand and architectural villa 
in Eindhoven-north. To give you a clear and complete picture of 
this spacious villa with double garage and mature garden, this 
documentation contains the following information

Introduction  6
Facts & Figures  8

Pictures  12 - 67

Layout (floor plans)  68 - 77
Classification (extended description)  78 - 85

Location and surroundings  86 - 93
General information  94 - 97

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,

Mrs. W.A.M. Kanters RM RT
T 06 10 34 56 57
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1. Instapklaar woondesign. 
Deze symmetrisch ogende villa is in 1995 gebouwd en in 2008-2010 
uitgebreid en vernieuwd onder architectuur van J. Spreksel, minuti-
eus onderhouden en uitgevoerd met de beste bouwmaterialen.

2. Lichte en luxe woonbeleving.
Vernuftig glasgebruik voor optimaal licht door het gehele huis, te 
allen tijde aangenaam binnenklimaat dankzij vloer- én wandverwar-
ming en uitzonderlijk fraaie Bulthaupkeuken met Gaggenau-appa-
ratuur en complete bar.

3. Multifunctioneel gebruik.
Open plan living met diverse attractieve zones en tal van mogelijk-
heden – met eenvoudige aanpassingen – voor gebruik en uitbouw 
van de dubbele inpandige garage en bedrijfsruimte met eigen 
entree en toilet.

4. Buitenleven.
De volwassen en geheel omheinde tuin rondom biedt volkomen 
privacy. Eyecatcher is de fraaie achtertuin met vijverpartij en opti-
male zonligging op het zuidwesten, te bewonderen vanaf het luxe 
en overkapte terras.

5. Ligging. 
Tal van scholen en voorzieningen liggen op wandel- en fietsafstand, 
terwijl verbindings- en snelwegen, Eindhoven-centrum en Eindho-
ven Airport binnen 10 autominuten bereikbaar zijn.

5 PLUSPUNTEN VAN DEZE ARCHITECTURALE VILLA 
MET DUBBELE INPANDIGE GARAGE, KANTOOR-
VLEUGEL EN ONDERHOUDSVRIJE TUIN RONDOM
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1. Ready to move in housing design. 
This symmetrical looking villa was built in 1995 and extended and 
renovated in 2008-2010 under the architecture of J. Spreksel, meti-
culously maintained and executed with the best building materials.

2. Light and luxurious living experience.
Ingenious use of glass for optimal light throughout the house, at all 
times pleasant indoor climate thanks to floor and wall heating and 
exceptionally beautiful Bulthaup kitchen with Gaggenau appliances 
and complete bar.

3. Multifunctional use.
Open plan living with several attractive zones and numerous possi-
bilities - with simple adjustments - for the use and expansion of the 
double garage and commercial space with private entrance and 
toilet.

4. Outdoor living.
The mature and fully fenced garden all around offers complete 
privacy. Eyecatcher is the beautiful backyard with pond and opti-
mal sun position on the southwest, to admire from the luxurious 
and covered terrace.

5. Location. 
Numerous schools and facilities are within walking and cycling 
distance, while connections and highways, Eindhoven center and 
Eindhoven Airport within 10 minutes by car.

5 PLUS POINTS OF THIS ARCHITECTURAL VILLA 
WITH DOUBLE GARAGE, OFFICE WING AND MAIN-
TENANCE-FREE GARDEN ALL AROUND
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INTRODUCTIE

Het riante hoekperceel in de gewilde villawijk Acht in Eindhoven- 
Noord, is optimaal benut voor veel binnen- en buitenruimte en 
beleving; De architect heeft de persoonlijke woonwensen van het 
gezin perfect vertaald in dit tijdloze en aansprekende ontwerp. 

“Niet alleen in 1995, tijdens de bouw, maar ook tijdens de verbou-
wing en modernisering in 2008-2010. Destijds hebben we het terras 
voorzien van een overkapping, aan twee zijden de villa uitgebouwd 
en in het middenstuk op de bovenste etage een kamer toege-
voegd. Ook is toen de keuken vernieuwd met de huidige Bulthaup-
keuken met Gaggenau apparatuur.”

Tijdens bouw en verbouw stond comfort sowieso centraal. De lei-
dingen van de vloerverwarming zijn slim doorgelegd in de wanden, 
zodat het binnenklimaat radiatorvrij – alleen de bovenste slaapka-
mer heeft er eentje – optimaal is.

Nu de kinderen het huis uit zijn, wil het echtpaar wat kleiner gaan 
wonen en genieten van het bruisende stadsleven van hartje Eind-
hoven. Zij geven graag hun riante en vrijstaande villa door als fami-
liethuis voor het volgende gezin: “Hopelijk wonen zij er, net als wij, 
meer dan 25 jaar met heel veel plezier!”
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INTRODUCTION

The spacious corner plot in the sought-after villa district of Acht in 
Eindhoven-Noord, has been optimally used for a lot of indoor and 
outdoor space and experience. The architect has perfectly transla-
ted the personal living wishes of the family into this timeless and 
appealing design. 

“Not only in 1995, during construction, but also during the renova-
tion and modernization in 2008-2010. At the time, we covered the 
terrace, extended the villa on two sides and added a room in the 
middle on the top floor. We also renovated the kitchen with the 
current Bulthaup kitchen with Gaggenau appliances”.

During construction and refurbishment, comfort was the main fo-
cus anyway. The pipes of the underfloor heating have been cleverly 
laid in the walls, so that the indoor climate is radiator-free - only the 
upper bedroom has one - optimal.

Now that the children are out of the house, the couple wants to 
live a little smaller and enjoy the vibrant city life of the heart of 
Eindhoven. They would like to pass on their spacious and detached 
villa as a family home for the next family: “Hopefully they will live 
there, just like us, for more than 25 years with a lot of pleasure!
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vrijstaande design villa met dubbele inpandige garage, aparte kantoorvleugel 
en tuin rondom

1995, verbouwd in 2008 en 2010 (2e verdieping, erkers en keuken)

Gemeente Woensel
Sectie T
Nummer 2042

801 m² 

circa 330 m²
circa 35 m²
circa 15 m²
circa 380 m²

circa 1235 m³
circa 1290 m³

6 kamers (woonkamer, werkkamer en vier slaapkamers)

zuid-westen

eigen oprit voor meerdere auto’s en dubbele inpandige garage

Object

Bouwjaar

Kadastraal bekend

Perceeloppervlakte

Woonoppervlakte villa inclusief inpandige dubbele garage
Gebruiksoppervlakte gebouwgebonden buitenruimte (overkappingen)  

Gebruiksoppervlakte berging
Totale oppervlakte 

Inhoud villa inclusief dubbele inpandige garage exclusief berging 
Inhoud villa inclusief dubbele inpandige garage inclusief berging

(conform meetcertificaat)
 

Aantal kamers

Ligging achtertuin

Parkeren

FEITEN & CIJFERS



9

detached design-villa with double garage, separate office-wing and 
garden all around

1995, rebuilt in 2008 and 2010 (2nd floor, bay windows and kitchen)

Municipality of Woensel
Section T
Number 2042

801 m² 

approximately 330 m²
approximately 35 m²
approximately 15 m²
approximately 380 m²

approximately 1235 m³
approximately 1290 m³

6 rooms (living room, study and four bedrooms)

south-west

own driveway for several cars and double garage inside

Object

Year of construction

Cadastral known

Land area

Living area villa including indoor double garage
Usage surface building-related outdoor space (canopies)  

Usage surface salvage
Total surface area 

Contents villa including double garage exclusive storage room 
Contents villa including double garage including storage room

(conform measurement certificate)

Number of rooms

Location backyard

Parking

FACTS & FIGURES
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A

ja, Unidek dakplaten
ja, Polydek
ja, PS isolatie en EPS isolatie (garage)
ja, HR++

cv-ketel Nefit Topline Compact HR/CW5 2013, vloer-en wandverwarming op 
begane grond, wandverwarming op 1e verdieping 
cv-ketel Nefit Topline Compact HR/CW5 2013, Quooker in keuken 2008

- mechanische afzuiging
- elektrische garagedeuren
- alarminstallatie
- centrale stofzuiginstallatie

natuursteen leien hoofdbouw, bitumineuze dakbedekking platte daken 
in spouw gebouwd met baksteen
begane grond en 1e verdieping betonnen vloeren, 2e verdieping  houten vloer

houten binnendeurkozijnen met massieve stompe deuren en identiek beslag

hardhouten en aluminium kozijnen met isolatieglas HR ++ als ook deels voorzien 
van spiegelglas (one way screen, zicht van binnen naar buiten)

Energielabel

Isolatie daken
Isolatie gevels

Isolatie vloeren
Isolatie glas

Verwarming
Vloerverwarming

Warm water

Technische voorzieningen

Materiaal daken
Materiaal gevels

Materiaal vloeren

Materiaal binnenkozijnen

Materiaal buitenkozijnen

MATERIAALGEBRUIK

INSTALLATIE & ISOLATIE
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A

yes, Unidek roofing sheets
yes, Polydek
yes, PS insulation and EPS insulation (garage)
yes, HR++

Nefit Topline Compact HR/CW5 2013 central heating boiler, floor and wall 
heating on 
first floor, wall heating on 1st floor 
Boiler Nefit Topline Compact HR/CW5 2013, Quooker in kitchen 2008

- mechanical extraction
- electric garage doors
- alarm system
- central vacuum cleaner

natural stone slate main building, bituminous roofing flat roofs 
in cavity built with brick
ground floor and 1st floor concrete floors, 2nd floor wooden floor

wooden inner door frames with solid blunt doors and identical fittings

hardwood and aluminium frames with HR ++ insulation glass as well as 
partly mirrored glass (one way screen, view from inside to outside).

Energy label

Insulation roofs
Insulation facades

Insulation floors
Insulation glass

Heating
Underfloor heating

Hot water

Technical Facilities

Roof material
Material facades
Flooring material

Material inside frames

Outer frame material

USE OF MATERIALS

INSTALLATION & INSULATION
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GROUND FLOOR
BEGANE GROND
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FIRST FLOOR
EERSTE VERDIEPING
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SECOND FLOOR
TWEEDE VERDIEPING
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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

VILLA - ground floorVILLA - begane grond
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aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend no rights can be derived from these drawings

VILLA - ground floorVILLA - begane grond
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aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend no rights can be derived from these drawings

VILLA - optional lay out bedroomVILLA - optionele indeling slaapkamer
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aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend no rights can be derived from these drawings

VILLA - optional office wingVILLA - optionele indeling werkvleugel
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aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend no rights can be derived from these drawings

VILLA - first floorVILLA -  eerste verdieping
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aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend no rights can be derived from these drawings

VILLA - first floorvilla - eerste verdieping
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aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend no rights can be derived from these drawings

VILLA - second floorVILLA - tweede verdieping
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aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend no rights can be derived from these drawings

VILLA - tweede verdiepingVILLA - tweede verdieping
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aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend no rights can be derived from these drawings

VILLA - optional second floor with 2nd bathroomVILLA - optionele tweede verdieping met 2e badkamer
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aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend no rights can be derived from these drawings

VILLA - double storageVILLA - dubbele berging
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INDELING

De vrijstaande villa is op zich al riant, met de open plan living, vier 
slaapkamers, bergzolder en de kantoorvleugel (2 tot 3 werkplek-
ken) met eigen 2e entree en pantry.

Met eenvoudige ingrepen zijn er bovendien tal van mogelijkheden 
te creëren. Sowieso is de werkvleugel, die nog uitgebouwd kan 
worden tot de erfgrens, al geschikt voor kantoor, bedrijf of praktijk 
aan huis. Van de werkvleugel is bovendien eenvoudig een geheel 
zelfstandig en geoutilleerd zorg-, kangoeroe-, au pair- of studen-
tenappartement te maken met eigen keuken, sanitair en 2e entree. 
Vanzelfsprekend kan deze ruimte ook omgetoverd worden con-
form speelse familiewensen: game-, tv- of chillkamer, man cave, 
bibliotheek?

Uitbreiden tot nog meer bedrijfs-, kantoor-, praktijk- en werkruimte 
kan ook, door de vele vierkante meters van de dubbele, inpandige 
garage te benutten. Desgewenst kan van de open parkeerplaats 
ernaast (ook) een garage of carport worden gemaakt; op het bin-
nenplein blijft dan sowieso voldoende ruimte voor drie-vier auto’s 
over.

Zelfs de twee bergzolders benutten voor extra kamerruimte is 
een optie, door te werken met dakkapellen of -ramen in het goed 
geïsoleerde dak. Door leidingen en afvoer door te trekken is op de 
bovenste etage een 2e badkamer te creëren, indien gewenst.

Op alle plattegronden is te zien hoe intelligent en tijdloos de riante 
villa is ingedeeld. Er is volop ruimte, ook voor speelse hoeken en 
geïntegreerde kasten, terwijl er toch volop en intieme privacy is. 
Daardoor voelt en oogt de villa nergens overweldigend, ondanks 
de grootte.
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LAYOUT

The detached villa is spacious in itself, with the open plan living 
room, four bedrooms, attic and office wing (2 to 3 workplaces) 
with private 2nd entrance and pantry.

Moreover, with simple interventions there are numerous possibili-
ties to create. Anyway, the work wing, which can still be extended 
to the yard boundary, is already suitable for office, business or 
practice at home. Moreover, it is easy to create a fully independent 
and equipped care, kangaroo, au pair or student apartment with its 
own kitchen, bathroom and 2nd entrance. It goes without saying 
that this space can also be transformed according to playful family 
wishes: game room, TV room or chill-room, man cave, library?

It can also be expanded into more business, office, practice and 
work space by using the many square meters of the double indoor 
garage. If desired, a garage or carport can also be made from the 
open parking space next to it; in the courtyard there will be enough 
space for three to four cars anyway.

Even using the two storage attics for extra room space is an opti-
on, by working with dormers or windows in the well-insulated roof. 
By pulling through pipes and drainage, a 2nd bathroom can be 
created on the top floor, if desired.

On all floor plans you can see how intelligently and timelessly the 
spacious villa is arranged. There is plenty of space, also for playful 
corners and integrated wardrobes, while still offering plenty and 
intimate privacy. As a result, the villa nowhere feels and looks over-
whelming, despite its size.
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Vloerafwerking: granieten tegelvloer met vloerverwarming 
Wandafwerking: stucwerk met wandverwarming
Plafondafwerking: stucwerk met led-inbouwspots

Ontvangsthal: circa 12 m² 
Woonkamer inclusief keuken: circa 100 m² 
Kantoorvleugel inclusief hal en bijkeuken/pantry: circa 27,5 m² 
Dubbele inpandige garage: circa 41 m²

BEGANE GROND

De verhoogd liggende en overkapte entree voert naar de ruime en 
lichte ontvangsthal met gastentoilet - deels met matglazen muur - 
en extra brede glazen deur naar de living.

Deze open plan ruimte strekt zich rechts uit naar het ruime zitge-
deelte met kamerhoge glazen erker met jaloezieën. In het plafond 
zijn een groot scherm en projector geïntegreerd voor optimale be-
leving van films en sportwedstrijden. Pal tegenover de ingang is de 
halfronde, deels afgeschermde en daardoor toch intieme zen-serre 
met kamerhoge glaspartij met zicht op tuin en water.

Links ervan zijn de deur naar het overkapte terras, het eetgedeelte 
en de riante open en hoogwaardige keuken. De glazen gevel in de 
keuken kijkt uit over het binnenplein. De keuken zelf is zo licht en 
luchtig en heeft een strakke uitstraling, dankzij een weloverwogen 
combinatie van hout, rvs en glas. De luxe Bulthaup-leefkeuken is 
compleet uitgerust met topapparatuur van Gaggenau: afzuiging, 
oven, stoomoven, geïntegreerde koelkast met koud water- en 
ijsdispenser, groentenkoeling, vriezer, twee serviesverwarmers, 
koffiemachine en vaatwasser. De XL- en rvs-gootsteen met Quo-
oker kijkt uit Het ruime kookeiland met granieten blad heeft veel 
bergruimte in de greeploze laden, een inductiekookplaat, induc-
tie-wokplaat, grillplaat en teppanyakiplaat. In de hoek is bovendien 
een heuse bar ingericht, met tapinstallatie, twee koelkasten voor 
drankjes en gootsteen.

Naast de bar is de schuifdeur naar de zijvleugel met entree 2, hal, 
bijkeuken, werkruimte en dubbele inpandige garage. De bijkeuken 
heeft een aanrecht en schuifkastenwand. Deze kan eenvoudig 
worden omgebouwd naar een (gehandicapten-) badkamer en/of 
toilet; alle aansluitingen en afvoeren zijn er. In de hal bij de separa-
te, tweede entree is de meterkast. De lichte werkruimte met deels 
glazen gevel biedt plaats aan twee of drie werkplekken.
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GROUND FLOOR

Floor finish: granite tiled floor with underfloor heating 
Wall finishing: stucco with wall heating
Ceiling finish: stucco with recessed LED spotlights

Reception hall: approximately 20 m² 
Living room including kitchen: approximately 100 m² 
Office wing including hall and utility room/pantry: approximately 27,5 m² 
Double indoor garage: approximately 41 m²

The elevated and covered entrance leads to the spacious and 
bright reception hall with guest toilet - partly with frosted glass 
wall - and extra wide glass door to the living room.

This open plan space extends to the right into the spacious sitting 
area with room-high glass bay window with blinds. A large screen 
and projector are integrated in the ceiling for an optimal experien-
ce of movies and sports competitions. Directly opposite the entran-
ce is the semi-circular, partially screened and therefore intimate 
Zen conservatory with room-high glass windows overlooking 
garden and water.

To the left are the door to the covered terrace, the dining area and 
the spacious open and high-quality kitchen. The glass facade in the 
kitchen overlooks the courtyard. The kitchen itself is so light and 
airy and has a sleek appearance, thanks to a deliberate combinati-
on of wood, stainless steel and glass. The luxury Bulthaup kitchen 
is fully equipped with top appliances from Gaggenau: extractor, 
oven, steam oven, integrated fridge with cold water and ice dis-
penser, vegetable cooling, freezer, two crockery heaters, coffee 
machine and dishwasher. The XL and stainless steel sink with 
Quooker overlooks The spacious cooking island with granite top 
has plenty of storage space in the handleless drawers, an induction 
hob, grill plate and teppanyaki plate. In the corner there is also a 
real bar, with taps, two refrigerators for drinks and sink.

Next to the bar is the sliding door to the side wing with entrance 2, 
hall, utility room, workspace and double garage. The pantry has a 
sink and sliding closets. This can easily be converted to a (disabled) 
bathroom and / or toilet; all connections and drains are there. In 
the hall at the separate, second entrance is the meter cupboard. 
The bright workspace with partly glass facade provides space for 
two or three workplaces.
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Vloerafwerking: parketvloer op 1e verdieping en laminaat op 2e verdieping
Wandafwerking: stucwerk
Plafondafwerking: stucwerk

Slaapkamer 1: circa 32 m²
Slaapkamer 2: circa 16 m²
Slaapkamer 3: circa 12 m²
Slaapkamer 4: circa 15 m² 
Badkamer: circa 10 m²
Aparte toiletruimte: circa 1,2 m²

De brede oprit voert naar het ruime binnenplein voor de villa en – 
opzij – de dubbele garage. Deze is binnendoor bereikbaar, via de 
hal bij de werkvleugel. De twee elektrische garagedeuren zijn op 
afstand bedienbaar en uitgerust met gevelverlichting met schemer-
schakeling.

De dubbele garage op leefniveau mét vloerverwarming is uitgerust 
met uitstortgootsteen en aansluitingen voor wasapparatuur. Ook 
zijn daar een wijnkoeling en het centrale stofzuigsysteem geïn-
stalleerd. Aan de zijkant is voldoende ruimte voor fietsen en een 
bergingskastenwand.

EERSTE ETAGE

Zowel overdag als ’s avonds is het ruime trappenhuis een heuse 
blikvanger. Dankzij de matglazen bouwstenen is er optimaal dag-
licht, met volledig behoud van privacy, terwijl in het donker de 
binnenverlichting naar buiten cachet uitstraalt en over drie verdie-
pingen een stevig statement maakt.

De gehele etage is uitgerust met volhouten parket, terwijl in alle 
wanden verwarming is geïntegreerd voor een prettig binnenkli-
maat zonder luchtstromen. De open designtrap in staal en hout 
mondt uit op de brede en lichte overloop met glazen wanden en in 
de hoek een praktische huishoud- en linnenkast.

Centraal ligt de ruime badkamer met ramen, dubbele wastafel, lig-
bad en inloopdouche met zijsproeiers en thermostaatkraan en een 
kasten- en schappenwand. Opzij ervan is het separate toilet.

Links zijn twee ruime en speelse slaapkamers, beide met veel licht 
en grote en geïntegreerde hoekkast met ruimtebesparende schuif-
wand. De ene slaapkamer is nu in gebruik als waskamer en heeft 
dus aansluitingen voor wasapparatuur. Rechts is de grote ouder-
slaapkamer met ramen in drie gevels en uitkijkend over de achter-
tuin. De entree van deze kamer is deels afgeschermd, waardoor er 
een vernuftige doorloop-garderobe is.

TWEEDE ETAGE

In 2008 is aan de lichte overloop boven in het trappenhuis een vier-
de slaapkamer gecreëerd tussen de twee zolderkamers. De extra 
slaapkamer is ook weer bijzonder licht, dankzij het hoge raam op 
het zuiden met luifel aan de buitenzijde.

Aan weerszijden ervan zijn twee flinke zolderbergingen met deels 
dakschuinten waar ook de cv-ketel is geïnstalleerd. Beide zijn 
eenvoudig multifunctioneel te maken, door bijvoorbeeld tussen-
wanden, dakkapellen of dakramen toe te voegen. Ook een extra 
badkamer is hier mogelijk, evenals een gecombineerde slaapka-
mer-badkamersuite.

Ook op deze etage is het binnenklimaat gerieflijk, mede dankzij het 
optimaal geïsoleerde dak.

DUBBELE INPANDIGE GARAGE
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The wide driveway leads to the spacious courtyard in front of the 
villa and - to the side - the double garage. This is accessible from 
the inside, through the hall near the work wing. The two electric 
garage doors are remote-controlled and equipped with façade ligh-
ting with twilight switch.

The double garage with underfloor heating is equipped with sink 
and connections for washing equipment. Wine cooling and the cen-
tral vacuum system are also installed there. On the side is enough 
space for bicycles and a storage closet.

Floor finish: parquet floor on 1st floor and laminate on 2nd floor
Wall finishing: stucco
Ceiling finish: stucco

Bedroom 1: approximately 32 m²
Bedroom 2: approximately 16 m²
Bedroom 3: approximately 12 m²
Bedroom 4: approximately 15 m² 
Bathroom: approximately 10 m²
Seperate toilet: approximately 1,2 m² 

FIRST FLOOR

Both daytime and evening, the spacious staircase is a real eye-cat-
cher. Thanks to the frosted glass building blocks, there is optimal 
daylight while fully preserving privacy, while in the dark the interior 
lighting radiates cachet to the outside and makes a strong state-
ment over three floors.

The entire floor is equipped with full wood parquet, while heating 
is integrated in all walls for a pleasant indoor climate without air 
currents. The open design staircase in steel and wood ends on the 
wide and light landing with glass walls and in the corner a practical 
household and linen cupboard.

Centrally located is the spacious bathroom with windows, double 
sink, bath and walk-in shower with side sprinklers and thermostatic 
faucet and a closet and shelf wall. On the side of it is the separate 
toilet.

On the left are two spacious and playful bedrooms, both with lots 
of light and large and integrated corner cabinet with space-saving 
sliding wall. One bedroom is now used as a laundry room and the-
refore has connections for washing equipment. Right is the large 
master bedroom with windows in three facades and overlooking 
the backyard. The entrance to this room is partially screened, crea-
ting an ingenious walk-through wardrobe.

SECOND FLOOR

In 2008 a fourth bedroom was created between the two attic 
rooms on the bright landing at the top of the staircase. The extra 
bedroom is also very light again, thanks to the high south-facing 
window with a canopy on the outside.

On either side there are two large attic storerooms with partly roof 
awnings where the central heating boiler is also installed. Both are 
easy to make multifunctional, for example by adding partitions, 
dormers or dormer windows. An additional bathroom is also possi-
ble here, as well as a combined bedroom-bathroom suite.

Also on this floor, the indoor climate is comfortable, partly thanks 
to the optimally insulated roof.

DOUBLE INDOOR GARAGE
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Deze riante villa ligt in de rustige en royaal opgezette villawijk Acht-
Zuid in het noorden van Eindhoven, die behoort tot kerkdorp Acht. 

De wijk kent louter bestemmingsverkeer. Aan de voorkant kijkt de 
villa uit op de rustige wijkstraat met vergelijkbare vrijstaande villa’s 
en bungalows, terwijl de achtertuin rondom groen is met volwas-
sen bomen en struiken – veelal groenblijvend - en optimale privacy. 

De zijtuin en glazen erker in de zitkamer liggen aan de doodlopen-
de Bert Kemplaan met uitsluitend licht bestemmingsverkeer.

In de directe omgeving is een prettige mix van natuur, sport en 
andere activiteiten te vinden. Op wandelafstand (1.500 m) ligt land-
goed De Grote Beek, naast hoofdlocatie van GGzE ook een fraai 
groengebied met grand café, B&B en fijne wandelnatuur. Even 
verderop, voorbij de Internationale School en naast PSV Campus 
De Herdgang ligt bovendien het Philips de Jonghpark dat even-
eens bekend staat om zijn statige groen en wandelroutes. Vlakbij 
zijn ook landgoed De Wielewaal en de biologische Philips Fruittuin 
(1.800 m).

TUIN EN BUITENRUIMTE

De geheel omringende tuin en buitenruimte is de optimale setting 
voor de vrijstaande villa. Achter en opzij is de buitenruimte geheel 
omheind – dus veilig voor (klein)kinderen en huisdieren – en voor-
zien van diverse en volwassen bomen en beplanting voor optimale 
privacy. De combinatie groen en buitenleefruimte is perfect in ba-
lans en georiënteerd op het zuidwesten, dus met ideale zonligging.

Zowel voor als achter is een grote waterpartij gemaakt; aan de 
voorzijde met beeld, aan de achterzijde met rvs-waterval. Tussen 
de vijver aan de voorzijde en de dubbele garage is een ruim binnen-
plein gecreëerd, met extra parkeer- en manoeuvreerruimte voor 
auto’s. Zowel de muren naast de oprit als de gemetselde planten-
borders zijn in dezelfde stijl als de villa zelf gerealiseerd.

Opzij van de ronde serre in de living en achter de werkruimte is het 
grote overkapte terras dat in 2008 is aangelegd en uitkijkt over de 
waterpartij met volwassen koi en rvs-waterval. De stroomsnelheid 
en aan/uit knop is te bedienen vanuit de woning. De overkapping is 
voorzien van terrasverwarmers, plafondspots en luidsprekers. De 
vijver is 1.40 m diep en kan gebruikt worden als zwembad. Erachter 
is een houten loungeterras met optimale privacy dat wordt om-
ringd door volwassen en diverse groen.

Tegen de erfgrens zijn twee bergingen in elkaars verlengde gesitu-
eerd waarvan de ene momenteel gebruikt wordt voor het opber-
gen van fietsen, tuinmeubels en gereedschap en de andere als 
hobby/werkruimte. Beide bergingen met vloer-, dak- en spouwiso-
latie, afgewerkt met vloertegels, kunnen zich laten ombouwen 
naar wellnessruimte, met bijvoorbeeld sauna- en stoomcabine.

Opzij van de bergingen is nog een overkapte buitenkeuken, met 
daarvoor bij de schuifpoort een open terras dat ’s middags opti-
maal van de zon profiteert.

LOCATIE EN UITZICHT
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This spacious villa is located in the quiet and spacious villa dis-
trict of Acht-Zuid in the north of Eindhoven, which belongs to the 
church village of Acht. 

The district has only destination traffic. At the front, the villa over-
looks the quiet neighborhood street with similar detached villas 
and bungalows, while the backyard is green with mature trees and 
shrubs - mostly evergreen - and optimal privacy. 

The side garden and glass bay window in the living room are situ-
ated on the dead end Bert Kemplaan with only light destination 
traffic.

In the immediate vicinity is a pleasant mix of nature, sports and 
other activities. Within walking distance (1,500 m) lies estate De 
Grote Beek, next to the main location of GGzE also a beautiful 
green area with grand cafe, B&B and fine walking nature. A little 
further on, past the International School and next to PSV Campus 
De Herdgang is also the Philips de Jonghpark which is also known 
for its stately greenery and hiking trails. Nearby are also estate De 
Wielewaal and the organic Philips Fruit Garden (1,800 m).

GARDEN AND OUTDOOR SPACE

The completely surrounding garden and outdoor space is the 
optimal setting for the detached villa. Behind and to the side, the 
outdoor space is completely fenced - so safe for (grand)children 
and pets - and equipped with various and mature trees and plants 
for optimal privacy. The combination of green and outdoor living 
space is perfectly balanced and oriented to the southwest, so with 
ideal sun position.

Both front and rear is a large water feature made; on the front 
with image, on the back with stainless steel waterfall. Between the 
pond at the front and the double garage a spacious courtyard has 
been created, with extra parking and manoeuvring space for cars. 
Both the walls next to the driveway and the masonry plant borders 
have been realized in the same style as the villa itself.

To the side of the round conservatory in the living room and behind 
the workroom is the large covered terrace that was built in 2008 
and overlooks the water feature with mature koi and stainless 
steel waterfall. The flow rate and on/off switch can be controlled 
from the house. The canopy is equipped with patio heaters, ceiling 
spots and speakers. The pond is 1.40 m deep and can be used as a 
swimming pool. Behind it is a wooden lounge terrace with optimal 
privacy that is surrounded by mature and diverse greenery.

Against the property boundary, two storage rooms are situated 
in line, one of which is currently used for storing bicycles, garden 
furniture and tools and the other as a 
hobby / workspace. Both storerooms with floor, roof and cavity in-
sulation, finished with floor tiles, can be converted into a wellness 
area, with sauna and steam room for example.

To the side of the storeroom is another covered outdoor kitchen, 
with in front of it at the sliding gate an open terrace that takes full 
advantage of the sun in the afternoon.

LOCATION AND VIEW
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Sport
Eindhoven is ook bekend als sportstad, natuurlijk dankzij topvoet-
balclub PSV en het internationale Pieter van den Hoogenband 
zwemstadion. Er zijn diverse golfbanen vlakbij: Golfbaan Welschap, 
Eindhovensche Golf, Golf & Countryclub De Tongelreep en Golf-
club De Gendersteyn. Verder telt de stad diverse zwembaden, een 
ijsbaan en tal van sportclubs,
-scholen en -accommodaties, ook voor de urban sports waar Eind-
hoven om bekend staat.

EINDHOVEN EN OMGEVING

Technologie, design en kennis
Internationaal is Eindhoven de laatste jaren gegroeid en gerenom-
meerd in technologie, design en kennis. De Brainportregio Eindho-
ven is een van de slimste regio’s ter wereld. Overheid, kennisinstel-
lingen en grote bedrijven werken er nauw samen aan de opgaves 
voor de samenleving van morgen, zeker wat betreft energie, 
gezondheid en mobiliteit. Dat gebeurt vooral bij de Technische 
Universiteit Eindhoven, Fontys Hogescholen, Design Academy, de 
High Tech Campus Eindhoven, Brainport Industries Campus, de Au-
tomotive Campus in Helmond en bij bedrijven als ASML, NXP, DAF, 
Philips en hun vele hoogwaardige ketenpartners.

Cultuur
Eindhoven heeft ook cultureel veel te bieden met bijvoorbeeld het 
internationaal vermaarde Van Abbemuseum, het Parktheater en 
diverse podia voor klassieke en moderne muziek, zoals Effenaar en 
Muziekgebouw Eindhoven.

Groen
Eindhoven is een van de groenste steden van Nederland. Dat is 
vooral zichtbaar in bijvoorbeeld Genneper Parken, het lommerrijke 
Stadswandelpark met beeldentuin en het Philips De Jongh wandel-
park op slechts 2,4 km.

Culinair
In stad en regio vindt u diverse restaurants met een Michelinster, 
zoals Zarzo, Wiesen, Karpendonkse Hoeve, De Rozario (Helmond), 
Eden (Valkenswaard) en Wollerich (Sint-Oedenrode). Tribeca (Hee-
ze), De Lindehof (Nuenen) en De Treeswijkhoeve (Waalre) heb-
ben zelfs twee sterren. De stad telt ook trendy hotspots zoals de 
Downtown Gourmet Market en Kazerne, en diverse vernieuwende 
restaurants, eetcafés en culinaire winkels in allerlei smaken en 
concepten, zoals DOYY (Young Chef Award en Bib Gourmand van 
Michelin) en op wandelafstand (900 m) van de villa restaurant De 
Luytervelde (Michelin-bordje). Hip stadscentrum Strijp-S heeft bij-
voorbeeld het Ketelhuis, Intelligentia Taste Rooms en Mood. Even 
verderop op Strijp-R vindt u het domein van vermaard designer 
Piet Hein Eek, met restaurant, winkel, expo, galerie, werkplaatsen 
en kantoren.
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EINDHOVEN AND SURROUNDINGS

Sport
Eindhoven is also known as a sports city, of course thanks to top 
football club PSV and the international Pieter van den Hoogenband 
swimming stadium. There are several golf courses nearby: Golf 
Course Welschap, Eindhovensche Golf, Golf & Countryclub De Ton-
gelreep and Golfclub De Gendersteyn. Furthermore, the city has 
several swimming pools, an ice rink and numerous sports clubs,
-Schools and accommodations, also for the urban sports for which 
Eindhoven is known.

Technology, design and knowledge
Internationally, Eindhoven has grown in recent years and is 
renowned in technology, design and knowledge. The Brainport re-
gion Eindhoven is one of the smartest regions in the world. Gover-
nment, knowledge institutions and large companies work closely 
together to solve the challenges of tomorrow’s society, especially 
in the areas of energy, health and mobility. This especially happens 
at Eindhoven University of Technology, Fontys Universities of Ap-
plied Sciences, Design Academy, the High Tech Campus Eindhoven, 
Brainport Industries Campus, the Automotive Campus in Helmond 
and at companies such as ASML, NXP, DAF, Philips and their many 
high-quality chain partners.

Culture
Eindhoven also has a lot to offer culturally, for example with the 
internationally renowned Van Abbemuseum, the Park Theatre and 
various stages for classical and modern music, such as Effenaar and 
Muziekgebouw Eindhoven.

Green
Eindhoven is one of the greenest cities in the Netherlands. This is 
especially visible in, for example, Genneper Parken, the leafy city 
walking park with sculpture garden and the Philips De Jongh wal-
king park just 2.4 km away.

Culinary
In town and region you will find several restaurants with a Miche-
lin star, such as Zarzo, Wiesen, Karpendonkse Hoeve, De Rozario 
(Helmond), Eden (Valkenswaard) and Wollerich (Sint-Oedenrode). 
Tribeca (Heeze), De Lindehof (Nuenen) and De Treeswijkhoeve 
(Waalre) even have two stars. The city also has trendy hotspots 
such as the Downtown Gourmet Market and Barracks, and several 
innovative restaurants, cafes and culinary stores in all flavors and 
concepts, such as DOYY (Young Chef Award and Bib Gourmand by 
Michelin) and within walking distance (900 m) of the villa restau-
rant De Luytervelde (Michelin sign). Hip city center Strijp-S has for 
example the Ketelhuis, Intelligentia Taste Rooms and Mood. A little 
further on Strijp-R you will find the domain of renowned designer 
Piet Hein Eek, with restaurant, store, expo, gallery, workshops and 
offices.
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Tekst Kinderopvang (Korein Marseillelaan):  ca. 1.600 m
Basisschool (Jenaplan en kinderopvang De Spaaihoeve): ca. 1.800 m
Basisschool (De Klapwiek):     ca. 1.600 m
Internationale School Eindhoven:    ca. 2,3 km
Middelbare school (Frits Philips lyceum-mavo):  ca. 1.600 m
Middelbare school (Stedelijk College Eindhoven):  ca. 1.700 m
Universiteit (Tilburg):     ca. 36,9 km
Universiteit (TU/e):      ca. 6,2 km

Huisarts (praktijk Kummeling):    ca. 600 m
Apotheek (BENU):      ca. 1.400 m
Tandarts (praktijk Acht):     ca. 600 m
Ziekenhuis (Catharina):     ca. 4,2 km

Stadhuis:       ca. 6,3 km
ASML:        ca. 10,9 km
High Tech Campus Eindhoven:    ca. 13,2 km
Brainport Industries Campus:    ca. 3,3 km

Supermarkt (Jumbo):     ca. 2,2 km
Winkelcentrum WoensXL:     ca. 4 km
Restaurant (De Luytervelde, Michelin-bordje):  ca. 900 m

Voetbal (Voetbalvereniging Acht):    ca. 1.200 m
Tennis (Tennisvereniging Tegenbosch):   ca. 1.600 m
Hockey (HC Eindhoven:     ca. 1.700 m
Zwembad (ir. Ottenbad):     ca. 2,2 km
Golf (Welschap):      ca. 5,1 km

Vliegveld (Eindhoven Airport):    ca. 4,5 km
NS-station (Eindhoven Centraal):    ca. 5,6 km
Tankstation (Shell):      ca. 800 m
Bushalte (Leo van Dorstpad):    ca. 500 m

VOORZIENINGEN EN AFSTANDEN
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NEARBY FACILITIES

Text Childcare (Korein Marseillelaan):    approx. 1,600 m
Elementary school (Jenaplan & childcare De Spaaihoeve):approx. 1,800 m
Elementary school (De Klapwiek):     approx. 1,600 m
International School Eindhoven:     approx. 2.3 km
Secondary school (Frits Philips lyceum-mavo):   approx. 1,600 m
Secondary school (Stedelijk College Eindhoven):   approx. 1,700 m
University (Tilburg):      approx. 36.9 km
University (TU/e):       approx. 6.2 km

General practitioner (Kummeling practice):   approx. 600 m
Pharmacy (BENU):       approx. 1,400 m
Dentist (practice Eight):      approx. 600 m
Hospital (Catharina):       approx. 4.2 km

Town hall:        approx. 6.3 km
ASML:         approx. 10.9 km
High Tech Campus Eindhoven:     approx 13,2 km
Brainport Industries Campus:     approx. 3.3 km

Supermarket (Jumbo):      approx. 2.2 km
Shopping center WoensXL:      approx. 4 km
Restaurant (De Luytervelde, Michelin sign):   approx. 900 m

Soccer (Soccer Club Eight):      approx. 1,200 m
Tennis (Tennis club Tegenbosch):     approx. 1,600 m
Field hockey (HC Eindhoven:     approx. 1,700 m
Swimming pool (ir. Ottenbad):     approx. 2.2 km
Golf (Welschap):       approx. 5.1 km

Airport (Eindhoven Airport):     approx. 4,5 km
NS railway station (Eindhoven Central Station):   approx. 5.6 km
Petrol station (Shell):      approx. 800 m
Bus stop (Leo van Dorstpad):     approx. 500 m
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LEGENDA

Agrarisch

Agrarisch met waarden

Bedrijf

Bedrijcenterrein

Bos

Centrum
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Maatschappelijk

Natuur

Overig
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Sport
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Verkeer

Water
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Reconstructiewetzone

Overige zone
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As van de weg
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Gevellijn

Hartlijn leiding

Relatie

Figuur IMRO2006

Besluitgebied

Besluitvak

Besluitsubvak

Plangebied GEBIEDSAANDUIDING

AANDUIDINGEN

FIGUREN

GEBIEDSGERICHTE BESLUITEN
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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.

•
•
•
•
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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.
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4.
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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


