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Dear sir, madam,

Thank you for your interest in this spacious detached villa with 
detached double garage and large garden on the outskirts of Nuenen. 
To give you a clear and complete picture of this property, this 
documentation contains the following information:

Introduction  6
Facts & Figures  8

Pictures  12 - 53

Layout (floor plans)  54 - 57
Classification (extended description)  58 - 63

Location and surroundings  64 - 69
General information  70 - 73

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
T 06 10 34 56 57

Geachte heer, geachte mevrouw,

Dank voor uw interesse in deze ruime vrijstaande villa met vrijstaande 
dubbele garage en grote tuin aan de dorpsrand van Nuenen. Om u een 
helder en compleet beeld van dit woonhuis te geven, bevat deze docu-
mentatie de volgende informatie:

Introductie     6
Feiten & Cijfers    8

Foto’s      12 - 53

Indeling (plattegronden)   54 - 57
Indeling (uitgebreide omschrijving)  58 - 63

Locatie en omgeving    64 - 69
Algemene informatie    70 - 73

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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1. Location, location, location.
In one of the most beautiful and most current locations in Nuenen 
located, on the corner Eikenlaan - Lissevoort, on a quiet road with 
large park on the front and permanent unobstructed view of the 
green around the sports fields and nature area Het Nuenens Broek.

2. Free and quiet location.
And yet with all daily school and shopping facilities within walking 
and biking distance, opposite are tennis, hockey, baseball and soft-
ball fields.

3. Space. 
Ideal for (blended) families with several children as well as for the 
combination of living and working at home, with seven bedrooms/
studies and plenty of storage space.

4. Green privacy. 
Beautiful plot of 1138 m², surrounded by mature backyard almost 
on the south, free parks, stately deciduous trees and the natural 
countryside of Nuenen.

5. Key ready. 
House and garden have been thoroughly modernized over the 
years, built and well maintained with optimal insulation package 
and therefore low energy costs.
 
 

1. Locatie, locatie, locatie.
Op één van de allermooiste en meest courante locaties in Nuenen 
gelegen, op de hoek Eikenlaan - Lissevoort, aan rustige weg met 
groots plantsoen aan de voorzijde en blijvend vrij uitzicht op het 
groen rond sportvelden en natuurgebied Het Nuenens Broek.

2. Vrije en rustige ligging.
En toch met alle dagelijkse school- en winkelvoorzieningen op 
wandel- en fietsafstand, tegenover liggen tennis-, hockey-, honk- 
en softbalvelden.

3. Ruimte. 
Ideaal voor (samengestelde) gezinnen met meerdere kinderen als 
ook voor de combinatie samen leven, wonen en werken aan huis, 
met zeven slaap-/werkkamers en veel bergruimte.

4. Groene privacy. 
Fraai perceel van 1138 m², omringd door volwassen achtertuin na-
genoeg op het zuiden, vrije plantsoenen, statige loofbomen en het 
natuurlijke buitengebied van Nuenen.

5. Sleutelklaar. 
Huis en tuin zijn in de loop der jaren grondig gemoderniseerd, aan-
gebouwd en uitstekend onderhouden met optimaal isolatiepakket 
en daardoor lage energielasten.

FIVE PLUS POINTS FOR THIS DETACHED VILLA 
WITH DETACHED DOUBLE GARAGE AND 
GARDEN ON SUNSIDE

VIJF PLUSPUNTEN VAN DEZE VRIJSTAANDE VILLA 
MET VRIJSTAANDE DUBBELE GARAGE EN TUIN OP 
ZONZIJDE
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For the current owners, the house is too big. After eighteen years 
they want to give it to the next family that will enjoy living, studying 
and working there as much as they do: “When we bought it, we had 
it completely renovated: asbestos removed, roofs, electricity, se-
werage, all window frames and all pipes renewed. The whole place is 
insulated and high performance glass has been installed everywhere. 
The roof is completely finished on the inside with insulating Unidek 
panels. At that time we also had the rear extension built over two 
floors. Almost all cavity walls are insulated. All in all, it’s an energy-
efficient house, especially if it were to be combined with solar energy 
in the future.” 
 
Thanks to the sunny south-facing orientation, the roofs of the house, 
the double garage and the porch at the back, are particularly suitable 
for a fair number of solar panels. 
 
What will they miss? “Space, peace and quiet, and the abundance 
of daylight. And the garden, and especially the cherry blossoms in 
spring. Thanks to the double sliding doors you have a beautiful view 
of that in the spring. It’s a good place to be in the sun, while in sum-
mer the sunproof roof ensures that it does not get too hot inside. 
Then we also often sit under the porch in the shade or enjoy the last 
rays of the sun and the pond with fountain from the seat in the back 
left.” 
 
 
 

INTRODUCTIONINTRODUCTIE

Voor de huidige eigenaren wordt het huis te groot. Ze gunnen het 
na achttien jaar graag aan een volgend gezin dat er met evenveel 
plezier leeft, woont, studeert en werkt: “Toen we het kochten, 
hebben we het compleet laten renoveren: asbest verwijderd, 
daken, elektra, riolering, alle kozijnen en alle leidingen vernieuwd. 
Het geheel is geïsoleerd en overal is HR-glas geïnstalleerd. Het dak 
is van binnen helemaal afgewerkt met isolerende Unidek-platen. 
Ook hebben we toen de aanbouw achter over twee verdiepingen 
laten zetten. Nagenoeg alle spouwmuren zijn geïsoleerd. Al met al 
is het een energiezuinig huis, zeker als het in de toekomst gecombi-
neerd zou worden met zonne-energie.”

Dankzij de zonnige oriëntatie op het zuiden, zijn de daken van de 
woning, de dubbele garage en de veranda aan de achterzijde, bij-
zonder geschikt voor een behoorlijk aantal zonnepanelen.

Wat zullen ze gaan missen? “Ruimte, rust en het vele daglicht. En 
de tuin, en vooral de kersenbloesem in het voorjaar. Dankzij de 
dubbele schuifpui heb je daar in de lente prachtig zicht op. Het is 
daar goed toeven in de zon, terwijl de zonwerende overkapping 
in de zomer ervoor zorgt dat het binnen niet te warm wordt. Dan 
zitten we ook vaak onder de veranda in de schaduw of genieten 
we van de laatste zonnestralen en de vijver met fontein vanuit het 
zitje links achterin.”
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detached villa with double garage and garden around

1963, in 2004 completely renovated, extended and roof surfaces comple-
tely renewed, in 2009 extra wide dormer placed at the back

Municipality Nuenen
Section E
Numbers 4307 and 4308
1138 m²

approximately 205 m²

approximately 28 m²

approximately 88 m²

approximately 321 m²

approximately 740 m³

8 rooms (living room, 7 bedrooms and workrooms)

detached double garage (partly in cavity) and plenty of parking on 
private  ground

Object

Year built

Cadastral information

Land area

Livingspace villa

Surface area outdoors (veranda and balcony)

Detached double garage and two storage rooms 

Total area

Contents villa excluding double garage 
(according to measurement certificate)

Number of rooms

Parking

vrijstaande villa met vrijstaande dubbele garage en tuin rondom

1963, in 2o04 compleet gerenoveerd, uitgebouwd en dakvlakken geheel 
vernieuwd, in 2009 extra brede dakkapel achterzijde geplaatst

Gemeente Nuenen
Sectie E
Nummers 4307 en 4308
1138 m²

circa 205 m²

circa 28 m²

circa 88 m²

circa 321 m²

circa 740 m³

8 kamers (woonkamer, 7 slaap- en werkkamers)

vrijstaande dubbele garage (deels in spouw) en volop parkeergelegenheid 
op eigen terrein

Object

Bouwjaar

Kadastraal bekend

Perceeloppervlakte

Woonoppervlakte villa

Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte (veranda en balkon)

Vrijstaande dubbele garage en twee bergingen 

Totale gebruiksoppervlakte

Inhoud villa exclusief dubbele garage (conform meetcertificaat)

Aantal kamers

Parkeren

FACTS & FIGURESFEITEN & CIJFERS
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C, final

yes, Unidek roofing sheets
yes, partly via the internal walls, partly via the cavity walls
yes, 10 cm insulation boards
yes, entire house fitted with insulating glass

central heating combi boiler Nefit Ecomline HR 2004,
closed fire in living room
whole ground floor and bathroom 1st floor
central heating combi boiler Nefit Ecomline HR 2004

-  all tilt and turn windows with insect screens
-  groundwater pump for garden irrigation
-  garden lighting with lanterns
-  mechanical ventilation

baked tiles main building (2004), bituminous roofing garage flat roof 
(2004) and dormer (2009)

built in cavity and painted white

concrete ground and 1st floor, wooden 2nd floor

wooden frames and doors with insulated glass

Energy label

Insulation of roofs
Insulation of facades

Insulation floors
Insulation glass

Heating

Underfloor heating
Hot water

Technical facilities

Material roofs

Material of the facades

Material floors

Material of outer frames

C, definitief

ja, Unidek dakplaten
ja, deels via binnenzijde, deels via spouwmuren
ja, 10 cm isolatieplaten
ja, gehele woning voorzien van isolatieglas

cv-combi-ketel Nefit Ecomline HR 2004, gesloten haard in woonkamer
gehele begane grond en badkamer 1e verdieping
cv-combi-ketel Nefit Ecomline HR 2004

- alle draai-kiepramen voorzien van insectenhorren
- grondwaterpomp voor tuinberegening
- tuinverlichting met lantaarns
-  mechanische afzuiging

gebakken dakpannen hoofdbouw (2004), bitumineuze dakbedekking 
platte daken garage (2004) en dakkapel (2009)

in spouw gebouwd en wit geschilderd

betonnen begane grond en 1e verdiepingsvloer, houten 2e verdiepings-
vloer

hardhouten kozijnen en deuren met isolatieglas

Energielabel

Isolatie daken
Isolatie gevels

Isolatie vloeren
Isolatie glas

Verwarming
Vloerverwarming

Warm water

Technische voorzieningen

Materiaal daken

Materiaal gevels

Materiaal vloeren

Materiaal buitenkozijnen

MATERIAALGEBRUIK
USE OF MATERIALS

INSTALLATION & INSULATIONINSTALLATIE & ISOLATIE
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GROUND FLOOR
BEGANE GROND
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eerste verdieping
first floor
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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 aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend no rights can be derived from these drawings

VRIJSTAANDE VILLA - begane grond DETACHED VILLA -  ground floor DETACHED VILLA - first floor VRIJSTAANDE VILLA - 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

DETACHED VILLA - second floorVRIJSTAANDE VILLA - tweede verdieping DOUBLE GARAGE & STORAGE DUBBELE GARAGE & BERGING
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Vloerafwerking: gebakken vloertegels met vloerverwarming
Wandafwerking: stucwerk
Plafondafwerking: stucwerk

Ontvangsthal: circa 9 m²
Woon- en eetkamer: circa 64 m²
Woonkeuken: circa 18 m²

INDELING

Zowel op de begane grond als boven is deze vrijstaande woning 
verrassend ruim. Er zijn tal van mogelijkheden om de woning ge-
heel op eigen wijze te bewonen. Het geheel is ideaal voor gezinnen 
met meerdere kinderen en ook voor de combinatie wonen en wer-
ken. Bovendien biedt de dubbele, vrijstaande garage tal van opties 
voor gebruik.

BEGANE GROND

In de ontvangsthal, links opzij van de brede oprit, zijn de authen-
tieke deur met zijraam en nieuw privacyglas behouden gebleven, 
evenals de verdiepte kelderkast onder de trap voor wijn en provi-
and. De meterkast is vernieuwd in 2004.

Voorbij de dichte trap naar de verdieping en het gastentoilet, is 
de glasdeur naar de woon- en eetkamer. De living is praktisch 
ingedeeld met een tv-hoek en een loungegedeelte bij de dichte 
open haard en het panoramaraam dat uitkijkt over de voortuin, de 
plantsoenen en het Nuenens buitengebied. De haard is een alles-
brander met ventilator, die voor extra sfeer en verwarming zorgt. 
Er loopt een gasleiding naartoe, dus ombouw is mogelijk. Achter is 
het eetgedeelte, direct naast de woonkeuken. Ook hier is veel licht, 
dankzij het raam in de zijgevel en de dubbele, hardhouten schuifpui 
naar het terras en de achtertuin.

Met dubbele deuren is de ruime keuken open en tegelijk afsluit-
baar. De woonkeuken met natuurstenen werkblad, is uitgerust met 
Siemens-apparatuur: vierpits inductieplaat (met Falmec afzuiging), 
vaatwasser en combi-oven. De hoekramen bij de rvs-spoelbak in 
de hoek kijken uit over de oprit; het raam naast de achterdeur over 
de achtertuin. Door de halfhoge kastenopstelling doet het geheel 
extra ruimtelijk aan.

De gehele begane grond is onder de dorpelloos doorgelegde ge-
bakken tegelvloer voorzien van vloerverwarming als hoofdverwar-
ming; desgewenst kunnen de radiatoren vervallen.

Floor finish: baked floor tiles with underfloor heating
Wall finish: stucco
Ceiling finish: plaster

Reception hall: approximately 9 m²
Living and dining room: approximately 64 m²
Kitchen: approximately 18 m²

LAYOUT

Both on the ground floor and upstairs, this detached home is sur-
prisingly spacious. There are numerous possibilities for the house 
to live in its own way. The property is ideal for families with several 
children and also for the combination of living and working. Mo-
reover, the double detached garage offers numerous options for 
use.

GROUND FLOOR

The reception hall, to the left of the wide driveway, retains the au-
thentic door with side window and new privacy glass, as well as the 
sunken cellar under the stairs for wine and provisions. The meter 
cupboard was updated in 2004.

Beyond the closed staircase to the floor and the guest toilet, is the 
glass door to the living and dining room. The living room is practi-
cally laid out with a TV corner and a lounge area by the closed fire-
place and the panoramic window that overlooks the front garden, 
the parks and the Nuenen countryside. The fireplace is a multi-bur-
ner with fan, which provides extra atmosphere and heating. There 
is a gas line to it, so conversion is possible. Behind is the dining 
area, right next to the kitchen. Also here is plenty of light, thanks 
to the window in the side wall and the double, hardwood sliding 
doors to the terrace and backyard.

With double doors, the spacious kitchen is open and simultane-
ously lockable. The kitchen with stone worktop, is equipped with 
Siemens appliances: four-burner induction hob (with Falmec ex-
tractor), dishwasher and microwave oven. The corner windows by 
the stainless steel sink overlook the driveway; the window next to 
the back door overlooks the backyard. The half-height cabinetry 
makes it feel extra spacious.

The entire ground floor is under the sill-free laid baked tile floor 
with underfloor heating as main heating; if desired, the radiators 
can be removed.
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Vloerafwerking: laminaat
Wandafwerking: stucwerk
Plafondafwerking: stucwerk

Slaapkamer 1: circa 15 m²
Slaapkamer 2: circa 18 m²
Slaapkamer 3: circa 10 m²
Slaapkamer 4: circa 13 m²
Slaapkamer 5: circa 9 m²
Slaap-/werkkamer 6: circa 7 m²
Slaap-/werkkamer 7: circa 8 m²
Badkamer: circa 8 m²

Veranda/buitenkamer: : circa 25 m²
Dubbele garage: circa 56 m²
Berging aan woning: circa 13 m²
Berging aan garage: circa 19 m²

EERSTE VERDIEPING

VRIJSTAANDE DUBBELE GARAGE, STALLING EN 
GROTE OPRIT

De brede oprit voert naar de dubbele, vrijstaande garage met dub-
bele garagedeuren, drie achterdeuren, uitstortgootsteen en aparte 
hobby-/werkplaats met raam. Het dak is geïsoleerd en afgewerkt 
met Unidek-platen. Het ruime, vrijstaande gebouw biedt plaats aan 
een caravan en/of drie auto’s. Praktisch: naast de achterdeur is een 
bergkast waar de caravandissel in past en de grondwaterpomp is 
geïnstalleerd.

Met beperkte ingrepen – denk aan spouw met isolatie en glazen 
pui – is van dit vrijstaande gebouw separate bedrijfs-, salon of prak-
tijkruimte te maken. Ook een zorgsuite met eigen sanitair behoort 
tot de (verbouw)mogelijkheden, evenals een apart jeugdhonk. 
Aansluitingen voor afvoer en elektra zijn er reeds aanwezig.

Aan de oostkant van het huis staat nog een stalling voor bijvoor-
beeld een oldtimer of fun-auto. Desgewenst kan hier nog een 
stukje oprit worden gemaakt, of gazon en tuin kunnen worden 
doorgetrokken, voor een vrije achterom.

De overloop loopt rechts door als garderobe-doorloop met twee 
opgaande treden naar de aanbouw met extra brede dakkapel aan 
de achterzijde. Daar zijn twee zeer ruime slaapkamers 1 en 2 gere-
aliseerd, beide uitkijkend over de achtertuin en met ruimte voor 
een bureau onder de dakschuinten. De ene slaapkamer heeft een 
kamerhoog raam in de zijgevel, waar de andere een diepe gardero-
be- en bergnis onder de dakschuinte heeft.

Naast de vaste trap naar de tweede etage, is een praktische dubbe-
le inbouwkast. Er tegenover ligt slaapkamer 3 die wordt gebruikt 
als game- en chillroom. Aan de voorzijde van de woning zijn twee 
ruime slaapkamers 4 en 5; een met eigen hoekbalkon, de andere 
met panoramaraam met uitzicht richting groenvoorziening en 
twee inbouwkasten. 

De luxe badkamer is uitgevoerd met ligbad, dubbele wastafel, gla-
zen douchecabine en afgeschermd toilet. Het geheel is uitgevoerd 
met regelbare mechanische afzuiging, elektrische vloerverwarming 
natuurlijke ventilatie middels raam en een handdoekradiator.
 

TWEEDE VERDIEPING

De vaste houten trap naar de tweede etage komt uit op overloop 
2, met aansluitingen voor de wasapparatuur.

Aan weerszijden zijn nog twee werk-, speel- of slaapkamers, beide 
met originele houten vloeren, veel kast- en bergruimte onder de 
dakschuinte en Velux dakramen. In de rechterkamer is de cv-combi-
ketel (HR Nefit 2004) geïnstalleerd.

Floor finish: laminate
Wall finish: stucco
Ceiling finish: stucco

Bedroom 1: approximately 15 m²
Bedroom 2: approximately 18 m²
Bedroom 3: approximately 10 m²
Bedroom 4: approximately 13 m²
Bedroom 5: approximately 9 m²
Bedroom/work room 6: approximately 7 m²
Bedroom/study 7: approximately 8 m²
Bathroom: approximately 8 m²

Veranda/outdoor room: approximately 25 m²
Double garage: approximately 56 m²
Storage room attached to house: approximately 13 m²
Storage room attached to garage: approximately 19 m²

DETACHED DOUBLE GARAGE, STORAGE AND LAR-
GE DRIVEWAY

The wide driveway leads to the double detached garage with 
double garage doors, three rear doors, sink and separate hobby/
workshop area with window. The roof is insulated and finished 
with Unidek panels. The spacious, detached building has room for a 
caravan and/or three cars. Practical: next to the rear door is a stora-
ge cupboard where the caravan drawbar fits and the groundwater 
pump is installed.

With limited interventions - such as a cavity with insulation and a 
glass front - this detached building can be turned into a separate 
business, salon or practice space. A care suite with its own sani-
tary facilities is also among the (conversion) possibilities, as is a 
separate youth centre. Connections for drainage and electricity are 
already there.

On the east side of the house, there is still a shed for, for example, 
an old-timer or a fun car. If desired, a small driveway can be made 
here, or the lawn and garden can be extended, for a free back 
entrance.

FIRST FLOOR

The landing continues on the right as a wardrobe passage with two 
ascending steps to the extension with extra wide dormer at the 
rear. There are two very spacious bedrooms 1 and 2 realized, both 
overlooking the backyard and with space for a desk under the roof 
slopes. One bedroom has a room-high window in the side wall, 
where the other has a deep wardrobe and storage niche under the 
roof slope.

Next to the fixed stairs to the second floor, is a practical double 
built-in wardrobe. Opposite is bedroom 3 which is used as a game 
and chill room. At the front of the house are two spacious bed-
rooms 4 and 5; one with its own corner balcony, the other with 
panoramic window overlooking towards greenery and two fitted 
wardrobes. 

The luxurious bathroom is equipped with bathtub, double sink, 
glass shower cabin and screened toilet. The whole is equipped 
with adjustable mechanical ventilation, electric underfloor heating, 
natural ventilation through windows and a towel radiator.
 

SECOND FLOOR

The wooden staircase to the second floor leads to landing 2, with 
connections for washing equipment.

On either side are two more work, play or bedrooms, both with 
original wooden floors, lots of closet and storage space under the 
roof slope and Velux skylights. In the right room is the cv-combi 
boiler (HR Nefit 2004) installed.
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Achter kijken eetgedeelte, keuken en de slaapkamers boven uit, 
over de achtertuin over de volle breedte. De privacy is er optimaal 
dankzij volwassen bomen en andere begroeiing die inkijk voorko-
men.

Aan de voorzijde kijken de twee grote ramen in de woonkamer 
uit over de voortuin, het forse plantsoen naar de rustige weg, het 
groen rond de sportvelden en natuurgebied Het Nuenens Broek, 
met vele statige bomen in de directe buurt. Lissevoort kent vooral 
bestemmingsverkeer en er wandelen geregeld mensen, ook rich-
ting het buitengebied.

De vrijstaande woning ligt aan de dorpsrand van Nuenen, in een 
rustige villawijk. Toch zijn tal van voorzieningen en fraaie plekken 
binnen handbereik: bijvoorbeeld Het Nuenens Broek (400 m), 
Dorpsboerderij Weverkeshof (1.200 m) en beroemde windmolen 
de Roosdonck (950 m), de werkende korenmolen die meermaals 
door Vincent van Gogh is getekend.

Ook is de ligging ideaal voor sportliefhebbers: in het sportpark aan 
de overkant van Lissevoort zijn de velden van de tennis-, hockey- 
en honk- en softbalverenigingen.

Woning en voortuin grenzen aan een ruim plantsoen met gazon en 
bomen. Gelegen op de hoek Eikenlaan-Lissevoort is er een oprijlaan 
met een grote oprit naar de vrijstaande dubbele garage.

De grote achtertuin over de volle breedte van het perceel, ligt pal 
op het zuiden en is geheel omheind, dus veilig voor spelende kin-
deren en dieren. Tussen garage en woning is een afsluitbare stalen 
poort.

Bij het eetgedeelte aan de achterzijde van de woning, is een over-
kapt en bestraat terras, terwijl opzij op het zuidwesten een forse, 
overkapte veranda c.q. buitenkamer met terrasverwarming en 
ramen is gemaakt; dé plek voor een loungehoek, buitenkeuken en 
houthaard.

Het grote gazon wordt omringd door perken, volwassen bomen en 
diverse beplanting, waaronder beukenhagen, bamboe, een palm-
boom, hulstboom, groenblijvers en twee kersenbomen die in de 
lente Japanse roze bloesem geven. Centraal ligt de grote vijver met 
fontein en bruggetje naar het overkapte terras dat aan drie zijden 
wordt omringd door water. Een bestraat wandelpaadje loopt er-
achter omheen.

Opzij van de dubbele garage is nu een overkapte berging met 
klikokast, dubbele deur, bijvoorbeeld voor aanhanger, fietsen en 
tuingereedschap, met elektra- en lichtaansluitingen. Deze kan met 
eenvoudige ingrepen plaatsmaken voor extra tuin of een brede 
achterom, of bij de garage worden betrokken.

VOOR- EN ACHTERTUIN MET VERANDA, 
TERRASSEN EN BERGING

LOCATIE EN UITZICHT

Home and front yard border a spacious park with lawn and trees. 
Located on the corner Eikenlaan-Lissevoort is a driveway with a 
large driveway to the detached double garage.

The large backyard across the full width of the plot, faces south 
and is fully fenced, so safe for playing children and animals. Bet-
ween garage and house is a lockable steel gate.

In the dining area at the rear of the house, is a covered and pa-
ved terrace, while aside on the southwest a large, covered porch 
or outdoor room with patio heater and windows, the place for a 
lounge area, outdoor kitchen and fireplace.

The large lawn is surrounded by flower beds, mature trees and 
various plants, including beech hedges, bamboo, a palm tree, holly 
tree, evergreens and two cherry trees in the spring Japanese pink 
blossom. In the center is the large pond with fountain and bridge 
to the covered terrace that is surrounded by water on three sides. 
A paved walkway runs around it.

On the side of the double garage is now a covered storage room 
with snap box, double door, for example, for trailer, bicycles and 
garden tools, with electricity and light connections. This can with 
simple interventions make way for extra garden or a wide back 
entrance, or be involved in the garage.

FRONT- AND BACK GARDEN WITH OUTDOOR 
ROOM, TERRACES AND SHED

Behind look dining area, kitchen and bedrooms upstairs, over the 
backyard across the full width. The privacy is optimal thanks to ma-
ture trees and other vegetation that prevent overlooking.

At the front, the two large windows in the living room overlook the 
front garden, the large park to the quiet road, the green around 
the sports fields and nature reserve Het Nuenens Broek, with many 
stately trees in the immediate vicinity. Lissevoort has mainly desti-
nation traffic and people walk there regularly, also towards the 
countryside.

The detached house is located on the outskirts of Nuenen, in a 
quiet residential area. Yet there are many amenities and beautiful 
places within easy reach: for example Het Nuenens Broek (400 m), 
Village Farm Weverkeshof (1,200 m) and the famous windmill de 
Roosdonck (950 m), the working grain mill which was drawn sever-
al times by Vincent van Gogh.

The location is also ideal for sports enthusiasts: in the sports park 
on the other side of Lissevoort are the fields of the tennis, field 
hockey and baseball clubs.

LOCATION AND VIEW
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Childcare centre (Korein-Kindcentrum De Wentelwiek):  approx. 1,800 m
Childcare centre (Kids Society Erica):    approx. 2,000 m
Primary school (Brede School De Dassenburcht):   approx. 400 m
Primary school (‘t Palet):      approx. 550 m
Nuenenscollege (vmbo):      approx. 1,500 m
Eckartcollege (mavo-havo-vwo):     approx. 3.7 km
Lorentz Casimir Lyceum (havo-vwo):    approx. 4,8 km
University (TU/e):       approx. 5,9 km

General practitioner (practice Boek):    approx. 700 m
Pharmacy (Aan de Berg):      approx. 1,000 m
Dentist (practice Catshuys):      approx. 400 m
Hospital (Catharina):       approx. 6,7 km

Town hall:        approx. 1,000 m
Supermarket (Jumbo):      approx. 850 m

Restaurant (De Lindehof **):     approx. 1,000 m
Restaurant (Olive):       approx. 1.000 m
Golf (de Gulbergen):       approx. 6,4 km
Riding school (Hooidonk):      approx. 2.9 km
Baseball and softball (HSCN):     approx. 350 m
Hockey (HC Nuenen):      approx. 400 m
Tennis (TV de Lissevoort):      approx. 270 m
Football (RKGSV):       approx. 2.4 km
Fitness (Anytime):       approx. 1,200 m
Swimming pool (Laco):      approx. 1,300 m

Automotive Campus:      approx. 7,1 km
High Tech Campus Eindhoven:     approx. 12,4 km
ASML:         approx. 23,7 km

Airport (Eindhoven Airport):     approx. 18 km
NS-station (Eindhoven-Centraal):     approx. 6,9 km
Fuel station (Avia XPress):      approx. 700 m
Bus stop (Park):       approx. 900 m

NUENEN C.A. AND SURROUNDINGS

Nuenen c.a. (cum annexis = with appurtenances), which consists of 
the municipalities of Nuenen, Nederwetten and Gerwen, is a green 
neighbouring municipality of Eindhoven. The village itself has eve-
rything it takes to be a pleasant place to live: from sports and a rich 
club life to excellent restaurants - including Soenil Bahadoer’s De 
Lindehof with two Michelin stars - and stores, and from greenery 
and tranquillity to liveliness.

The municipality is widely known as Van Gogh village, because the 
famous painter lived and worked there for many years. Vincent van 
Gogh was very productive here and produced famous works, such 
as The Potato Eaters. The Vincentre Museum recounts his Nuenen 
period. There are dozens of relevant locations in and around the 
village where he painted and sketched and where there are special 
sculptures and buildings, including a special cycle path.

Kinderopvang (Korein-Kindcentrum De Wentelwiek): ca. 1.800 m
Kinderopvang (Kids Society Erica):    ca. 2.000 m
Basisschool (Brede School De Dassenburcht):  ca. 400 m
Basisschool (‘t Palet):     ca. 550 m
Nuenenscollege (vmbo):     ca. 1.500 m
Eckartcollege (mavo-havo-vwo):    ca. 3,7 km
Lorentz Casimir Lyceum (havo-vwo):   ca. 4,8 km
Universiteit (TU/e):      ca. 5,9 km

Huisarts (praktijk Boek):     ca. 700 m
Apotheek (Aan de Berg):     ca. 1.000 m
Tandarts (praktijk Catshuys):    ca. 400 m
Ziekenhuis (Catharina):     ca. 6,7 km

Gemeentehuis:      ca. 1.000 m
Supermarkt (Jumbo):     ca. 850 m

Restaurant (De Lindehof **):    ca. 1.000 m
Restaurant (Olijf):      ca. 1.000 m
Golf (de Gulbergen):      ca. 6,4 km
Manege (Hooidonk):      ca. 2,9 km
Honk- en softbal (HSCN):     ca. 350 m
Hockey (HC Nuenen):     ca. 400 m
Tennis (TV de Lissevoort):     ca. 270 m
Voetbal (RKGSV):      ca. 2,4 km
Fitness (Anytime):      ca. 1.200 m
Zwembad (Laco):      ca. 1.300 m

Automotive Campus:      ca. 7,1 km
High Tech Campus Eindhoven:    ca. 12,4 km
ASML:        ca. 23,7 km

Vliegveld (Eindhoven Airport):    ca. 18 km
NS-station (Eindhoven-Centraal):    ca. 6,9 km
Tankstation (Avia XPress):     ca. 700 m
Bushalte (Park):      ca. 900 m

NUENEN C.A. EN OMGEVING

Nuenen c.a. (cum annexis = met toebehoren), dat bestaat uit de 
kernen Nuenen, Nederwetten en Gerwen, is een groene buurge-
meente van Eindhoven. Het dorp heeft zelf alles in huis als aange-
name woonplaats: van sport en rijk verenigingsleven tot uitsteken-
de horeca – waaronder De Lindehof van Soenil Bahadoer met twee 
Michelinsterren - en winkels, en van groen en rust tot levendigheid.

De gemeente staat wijd en zijd bekend als Van Gogh-dorp, omdat 
de beroemde schilder er jaren woonde en werkte. Vincent van 
Gogh was er zéér productief en maakte er beroemde werken, zoals 
De Aardappeleters. Museum Vincentre verhaalt over zijn Nuenense 
periode. Er zijn tientallen relevante locaties in en om het dorp waar 
hij schilderde en schetste en waar bijzondere beelden en gebou-
wen zijn, inclusief een speciaal fietspad.

VOORZIENINGEN EN AFSTANDEN NEARBY FACILITIES
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 1 februari 2021
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

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Nuenen
E
4308

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.

Uw referentie: lissevoort 33
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Agrarisch

Agrarisch met waarden

Bedrijf

Bedrijcenterrein

Bos

Centrum

Cultuur en ontspanning

Detailhandel

Dienstverlening

Gemengd

Groen

Horeca

Kantoor

Maatschappelijk

Natuur

Overig

Recreatie

Sport

Tuin

Verkeer

Water

Wonen

Woongebied

ENKELBESTEMMINGEN
Geluidzone

Luchtvaartverkeerzone

Vrijwaringszone

Milieuzone

Veiligheidszone

Wetgevingzone

Reconstructiewetzone

Overige zone

Bouwaanduiding

Functieaanduiding

Lettertekenaanduiding

Maatvoering

As van de weg

Dwarsprofiel

Gevellijn

Hartlijn leiding

Relatie

Figuur IMRO2006

Besluitgebied

Besluitvak

Besluitsubvak

Plangebied GEBIEDSAANDUIDING

AANDUIDINGEN

FIGUREN

GEBIEDSGERICHTE BESLUITEN

LEGENDA
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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.
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