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Dear sir, madam,

Thank you for your interest in this grand, semi-detached house with 
extension to left side wall, indoor garage and deep garden on sunny 
side in Stiphout, freely located between the city centers of Eindhoven 
and Helmond. To give you a clear and complete picture of this house, 
this documentation contains the following information: 

Introduction  6
Facts & Figures  8

Pictures  12 - 53

Layout (floor plans)  54 - 59
Classification (extended description)  60 - 65

Location and surroundings  66 -69
General information  70 - 78

This documentation has been compiled with the utmost care to give 
you a good first impression. Of course we are at your service to answer 
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

Geachte heer, geachte mevrouw,

Dank voor uw interesse in deze grootse, halfvrijstaande woning met 
aanbouw aan linkerzijgevel, inpandige garage en diepe tuin op zon-
zijde in Stiphout, vrijgelegen tussen de stadscentra van Eindhoven en 
Helmond. Om u een helder en compleet beeld van dit woonhuis te 
geven, bevat deze documentatie de volgende informatie:

Introductie       6
Feiten & Cijfers      8

Foto’s        12 - 53

Indeling (plattegronden)     54 - 59
Indeling (uitgebreide omschrijving)    60 - 65

Locatie en omgeving      66 - 69
Algemene informatie      70 - 78

Deze documentatie is met uiterste zorg samengesteld om u een goe-
de eerste indruk te geven. Vanzelfsprekend zijn we u van dienst om 
uw vragen te beantwoorden. 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. Surprising. 
Modest at the front, surprisingly large on the inside and completely 
detached at the rear; a viewing  will give you a correct and comple-
te picture. 
 
2. Space. 
Capacity of no less than approximately 780 m³! Ideal for larger 
families with children as well as for the combination of work, stay 
nanny and/or home care, with seven bedrooms and workrooms. 
 
3. Unique living environment. 
Rural and truly free living on the outskirts of Stiphout with nature 
and meadows as direct neighbours, with all the daily amenities 
within walking and cycling distance and near the main roads to 
Helmond and Eindhoven. 
 
4. Peace and green space.
More than 30 metres deep backyard, almost south facing, with 
majestic trees and other mature greenery with various sun- and 
shade terraces and optimal privacy. 
 
5. Key ready.  
House and garden are well maintained and the three-storey exten-
sion on the left side with 2nd entrance, practice/office space and 
wine cellar, fits in style and building materials seamlessly with the 
house itself. 
 
 
 
 

1. Verrassend.
Bescheiden aan de voorzijde, verrassend groot aan de binnenzijde 
en geheel vrijgelegen aan de achterzijde; een bezichtiging ter plaat-
se zal u een juist en compleet beeld geven.

2. Ruimte.
Inhoud van maar liefst circa  780 m³! Ideaal voor grotere gezinnen 
met kinderen als ook voor de combinatie werken, verblijf nanny 
en/of mantelzorg aan huis, met maar liefst zeven slaap- en werk-
kamers.

3. Unieke woonomgeving.
Landelijk en echt vrij wonen aan de dorpsrand van Stiphout met 
natuurpark de Warande en weilanden als directe buur, met toch 
alle dagelijkse voorzieningen op wandel- en fietsafstand en nabij de 
doorgaande wegen naar Helmond en Eindhoven.

4. Rust en groene ruimte.
Meer dan 30 meter diepe achtertuin, nagenoeg op het zuiden 
gelegen, met majestueuze bomen en ander volwassen groen met 
diverse zon- en schaduwterrassen en optimale privacy.

5. Sleutelklaar. 
Huis en tuin zijn uitstekend onderhouden en de drie-laagse aan-
bouw aan de linker-zijgevel met 2e entreepartij, praktijk-/kantoor-
ruimte en wijnkelder, sluit in stijl en bouwmaterialen naadloos aan 
op de woning zelf.

FIVE PLUSPOINTS OF THIS MAGNIFICENT AND 
FREE SITUATED SEMI-DETACHED HOUSE WITH 
GARAGE AN ADDITIONAL LIVING- AND
PRACTICE SPACE

VIJF PLUSPUNTEN VAN DEZE MAGNIFIEKE EN 
VRIJGELEGEN HALFVRIJSTAANDE WONING 
MET GARAGE EN EXTRA WOON- EN PRAKTIJK-
RUIMTE
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After almost 30 years, the current owners are reluctantly saying 
goodbye to this large, fine and comfortable semi-detached house. 
The children have left home and they would like to live a bit smal-
ler. In the spacious extension with its own 2nd entrance, both 
owners had their own business. 
 
They will miss many aspects of their home: “The beautiful garden 
and the open view. When we walk outside, the horses in the 
adjoining meadow curiously come to see if we have any bread. In 
the morning, we are woken up by the many different birds. And we 
will also miss our cosy wine cellar and tasting room, where we had 
such great parties. 
 
Besides the space, they find the location ideal: “Lovely on the out-
skirts of the village, with a view over the fields. And you can be in 
the heart of Helmond and Eindhoven in no time.” 
 
Thanks to the orientation of the backyard to the south, the entire 
roof at the back is particularly suitable for a considerable number 
of solar panels. 
 

INTRODUCTIONINTRODUCTIE

De huidige eigenaren gaan na bijna 30 jaar schoorvoetend afscheid 
nemen van deze grootse, fijne en comfortabele tweekapper. De 
kinderen zijn het huis uit en ze willen graag wat kleiner wonen. In 
de ruime aanbouw met eigen 2e entree hebben beide eigenaren 
hun eigen bedrijf (gehad).

Ze zullen vele facetten aan hun woning gaan missen: “De prachtige 
tuin in ieder geval en het vrije uitzicht. Als we naar buiten lopen, 
komen de paarden in het naastgelegen weiland even nieuwsgierig 
kijken of we misschien brood hebben. ’s Ochtends worden we ge-
wekt door de vele verschillende vogels. En onze gezellige wijn- en 
proefkelder, waar we zulke leuke feestjes hebben gevierd, zullen 
we ook gaan missen.”

Naast de ruimte vinden ze de ligging ideaal: “Heerlijk aan de rand 
van het dorp, met uitzicht over de landerijen. En je bent zo in hartje 
Helmond en Eindhoven.”

Dankzij de oriëntatie van de achtertuin op het zuiden, is het gehele 
dak aan de achterzijde bijzonder geschikt voor een behoorlijk aan-
tal zonnepanelen.
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semi-detached house (type 2-1 roof) with extension on the left side, 
indoor garage, on-site parking, front and back garden.

1986, in 2003/2004 construction completed on left side

Municipality Stiphout
Section B
Number 3701
615 m²

approximately 218 m²

approximately 13 m²

approximately 9 m²

approximately 240 m²

approximately 780 m³

eight rooms (living room, seven work rooms and bedrooms)

garage, driveway on private property for several cars and plenty of public 
parking nearby

Object

Year built

Cadastral area

Land area

Living area house including garage

Surface area of building-related outdoor area (entrance)

External storage space (garden shed/storage

Total usable area

Contents house (according to measurement certificate)

Number of rooms

Parking

halfvrijstaande woning (type 2-1 kap) met aanbouw aan de linkerzijde, 
inpandige garage, parkeren op eigen terrein, voor- en achtertuin

1986, in 2003/2004 aanbouw gerealiseerd aan linkergevel

Gemeente Stiphout
Sectie B
Nummer 3701
615 m²

circa 218 m²

circa 13 m²

circa 9 m²

circa 240 m²

circa 780 m³

acht kamers (woonkamer, zeven werk- en slaapkamers)

inpandige garage, oprit op eigen terrein voor meerdere auto’s en volop 
openbare parkeergelegenheid nabij

Object

Bouwjaar

Kadastraal bekend

Perceeloppervlakte

Woonoppervlakte woning inclusief inpandige garage

Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte (overkapping entreepartij)

Externe bergruimte (tuinhuis/berging)

Totale gebruiksoppervlakte

Inhoud woning (conform meetcertificaat)

Aantal kamers

Parkeren

FACTS & FIGURESFEITEN & CIJFERS
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C, final

according to year of construction
according to year of construction
according to year of construction
yes, entire house and extension left facade

central heating combi boiler Nefit HR 2010
living room, kitchen, entrance hall, toilet
central heating combi boiler Nefit HR 2010

 

concrete tiles main building, bituminous roofing covering entrance and 
dormers

built in cavity, brickwork

concrete floors throughout the house

hardwood frames and doors with insulation glass

Energy label

Insulation of roofs
Insulation of facades

Insulation floors
Insulation glass

Heating
Underfloor heating

Hot water

 

Material roofs

Material of the facades

Material floors

Material of outer frames
 
 
 

C, definitief

conform bouwjaar
conform bouwjaar
conform bouwjaar
ja, gehele woning en aanbouw linkergevel

cv-combi-ketel Nefit HR 2010
woonkamer, keuken, ontvangsthal, toilet
cv-combi-ketel Nefit HR 2010

 

betonnen pannen hoofdbouw, bitumineuze dakbedekking overkapping 
entree en dakkapellen

in spouw gebouwd, metselwerk bakstenen

betonnen vloeren gehele woning

hardhouten kozijnen en deuren met isolatieglas

Energielabel

Isolatie daken
Isolatie gevels

Isolatie vloeren
Isolatie glas

Verwarming
Vloerverwarming

Warm water

 

Materiaal daken

Materiaal gevels

Materiaal vloeren

Materiaal buitenkozijnen

MATERIALENGEBRUIK USE OF MATERIALS

INSTALLATION & INSULATIONINSTALLATIE & ISOLATIE
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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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EXTENSION SIDE FRONT
AANBOUW ZIJGEVEL
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EXTENSION GROUND FLOOR

AANBOUW BEGANE GROND  
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EXTENSION FIRST FLOOR

AANBOUW EERSTE VERDIEPING
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EXTENSION BASEMENT
AANBOUW SOUTERRAIN
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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

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONING - begane grond SEMI-DETACHED HOUSE - ground floor SEMI-DETACHED HOUSE - first floorTWEE-ONDER-EEN-KAPWONING - 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

SEMI-DETACHED HOUSE - tweede verdiepingTWEE-ONDER-EEN-KAPWONING - tweede verdieping SEMI-DETACHED HOUSE - extension basementTWEE-ONDER-EEN-KAPWONING - aanbouw souterrain
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aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend no rights can be derived from these drawings

SEMI-DETACHED HOUSE - garden house/storageTWEE-ONDER-EEN-KAPWONING - tuinhuis/berging 
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Vloerafwerking: gebakken tegelvloer met vloerverwarming
Wandafwerking: stucwerk
Plafondafwerking: stucwerk

Ontvangsthal woning: circa 6 m²
Ontvangstruimte uitbouw inclusief toilet: circa 19 m²
Woon- en eetkamer inclusief keuken: circa 48 m²
Bijkeuken: circa 4 m²
Garage: circa 19 m²

INDELING

Deze halfvrijstaande woning aan de dorpsrand van Stiphout met 
landerijen, oogt aan de voorzijde enigszins bescheiden maar heeft 
binnen verrassend veel ruimte in huis. Dat is mede dankzij de ruime 
aanbouw over drie verdiepingen in geheel bijpassende stijl aan de 
linkerzijde van de oorspronkelijke woning.

Deze woning is dan ook bijzonder geschikt voor een groot samen-
gesteld gezin met meerdere kinderen en/of voor werken aan huis.

De aanbouw heeft een eigen 2e entree en toiletvoorziening en is 
daardoor zeer geschikt als zelfstandige studio, praktijk, bedrijfs-
ruimte of – met enige aanpassingen – als aparte woonruimte voor 
zorg, nanny, au pair of student.

De drie meter hoge wijn- en feestkelder in het souterrain, is bo-
vendien geschikt als lounge-, game- en speelkamer. Vanwege de 
ondergrondse ligging is zelfs een muziekkamer of -studio zeer wel 
mogelijk.

BEGANE GROND

De overkapte entree naast de garage, leidt naar de ontvangsthal 
met toilet, meter- en bergkast, garderobenis en hardhouten open 
trap naar de verdieping.

In het leefgedeelte is rechts de ruime en lichte woonkamer met 
drie grote raampartijen, met in de hoek een sfeervolle gashaard 
met natuurstenen schouw en fraai zicht op de voortuin.

Bij de schuifpui aan de achterzijde (met rolluik) naar het terras en 
de tuin is de lichte eetkamer, direct naast de open keuken. De con-
vectorput voor de pui is recentelijk vernieuwd.

De keuken is tijdloos ingericht met granieten werkblad en 1,5 
spoelbak, Bosch combi-oven, vijfpits Atag fornuis met wokbrander, 
rvs-afzuigkap, Bosch vaatwasser en Liebherr koelkast.

In de keuken is een ruimtesparende schuifdeur naar de betegelde 
was- en bijkeuken met buitendeur en de deur naar de inpandige 
garage. De aansluitingen voor de wasapparatuur zijn fraai en ergo-
nomisch op hoogte verwerkt in een kastombouw.

INPANDIGE GARAGE EN OPRIT

De inpandige garage is binnendoor via de bijkeuken, via de aan-
bouw en ook via de kanteldeur aan de voorzijde bereikbaar. Het 
geheel is voorzien van verwarming en een uitstortgootsteen. De 
deur in de zijgevel geeft binnendoor toegang tot de aanbouw met 
praktijkruimte. 

Op de brede oprit voor de garage en de aanbouw is voldoende par-
keerruimte voor drie auto’s. Ook is er nog volop openbare parkeer-
gelegenheid nabij in de straat.

Floor finish: baked tile floor with underfloor heating
Wall finish: stucco
Ceiling finish: stucco

Reception hall house: approx. 6 m²
Reception room extension including toilet: approx. 19 m²
Living and dining room including kitchen: approx. 48 m²
Utilityroom: approx. 4 m²
Garage: approx. 19 m² 

LAYOUT

This semi-detached house on the village outskirts of Stiphout with 
its fields, looks modest at the front but has a surprising amount of 
space inside. This is partly due to the spacious three-storey exten-
sion in entirely matching style on the left-hand side of the original 
house.

This house is therefore particularly suitable for a large family with 
several children and/or for working at home.

The extension has its own 2nd entrance and toilet facilities and is 
therefore very suitable as an independent studio, practice, busi-
ness space or - with some adjustments - as a separate living space 
for care, nanny, au pair or student.

The three-metre high wine and party cellar in the basement is also 
suitable as a lounge, games room or playroom. Because of the 
underground location, even a music room or studio is very well 
possible.

GROUND FLOOR

The covered entrance next to the garage, leads to the lobby with 
toilet, meter and storage cupboard, wardrobe and hardwood open 
staircase to the floor.

In the living area is right the spacious and bright living room with 
three large windows, with in the corner a cozy gas fireplace with 
stone fireplace and beautiful view to the front garden.

At the sliding doors at the rear (with shutter) to the terrace and 
garden is the bright dining room, right next to the open kitchen. 
The convector pit in front of the sliding door has recently been 
renewed. 

The kitchen is timelessly designed with granite worktop and 1.5 
sink, Bosch combi oven, five burner Atag cooker with wok burner, 
stainless steel extractor hood, Bosch dishwasher and Liebherr 
fridge.

The kitchen has a space-saving sliding door to the tiled laundry 
and utility room with outside door and the door to the garage. The 
connections for the washing equipment are ergonomic at height 
processed in a cabinet conversion.

garage and driveway

The garage is accessible from the inside through the utility room, 
through the extension and also through the front garage door. The 
whole is equipped with heating and a sink. The door in the side wall 
gives indoor access to the extension with practice room. 

On the wide driveway for the garage and the building is enough 
parking for three cars. There is also plenty of public parking nearby 
in the street.

ARAGE AND DRIVEWAY

The garage is accessible from the inside through the utility room, 
through the extension and also through the front door. The whole 
is equipped with heating and a sink. The door in the side wall gives 
indoor access to the extension with practice room. 
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Vloerafwerking: vloerbedekking, laminaat, zeil
Wandafwerking: deels stucwerk, deels behang
Plafondafwerking: deels stucwerk, deels spuitwerk

Slaapkamer 1: circa 15 m²
Slaapkamer 2: circa 8 m²
Slaapkamer 3: circa 11 m²
Slaapkamer 4: circa 15 m²
Slaapkamer 5: circa 10 m²
Badkamer: circa 5 m²

Vloerafwerking aanbouw: industrieel zeil en laminaat
Wandafwerking aanbouw: stucwerk
Plafondafwerking aanbouw: stucwerk

Ontvangst- en werkruimte b.g.g.: circa 19 m²
Praktijk-/kantoorruimte 1e verd.: circa 15 m²
Wijn- en feestkelder souterrain: circa 17 m²

EERSTE VERDIEPING

De aanbouw is weliswaar van jongere leeftijd (circa 2004) maar 
dankzij gebruik van exact dezelfde materialen, niet te onderschei-
den van de bestaande woning. Deze aanbouw heeft een alarm-
systeem, een eigen overdekte 2e entree en is binnendoor bereik-
baar via de inpandige garage.

Rechts naast de 2e entree met raam is het gastentoilet met fon-
tein. De ruimte zelf is open, licht en veelzijdig geschikt; als wacht-
ruimte, ontvangstruimte en/of kantoor voor bedrijf of praktijk of 
als living/keuken voor extra separate woonruimte.

De hardhouten steektrap rechts voert neerwaarts naar de hoge 
kelderruimte met ventilatie en verwarming die nu is ingericht als 
heuse wijn- en feestkelder. Dankzij de ondergrondse, geluidweren-
de ligging is het klimaat constant; koel in de zomer, behaaglijk in de 
winter.

Naar boven toe komt de trap uit in de grote en lichte kamer met 
dakkapel, zijgevelraam en twee grote Velux dakramen. Momenteel 
wordt deze ruimte gebruikt als schoonheidssalon voor familiair 
gebruik. Deze lichte kamer is ook uitermate geschikt voor praktijk, 
kantoor of extra slaapkamer. Ook hier is volop kastruimte onder de 
dakschuinte.

De hardhouten open trap met rvs-trapleuningen verbindt de drie 
etages. Op de ruime overloop 1 met balustrade komen vijf deuren 
uit.

Opzij van de balustrade is de grote slaapkamer 1 boven de garage, 
met dakkapel en twee Velux dakramen met verduisteringsrol-
gordijnen in de dakschuinte. Deze kamer is bijzonder licht en hoog, 
met zicht tot in de nok.

Aan de achterzijde met uitzicht over de diepe achtertuin, zijn de 
slaapkamers 2 en 3 gesitueerd met grote raampartijen. Kamer 2 
wordt momenteel gebruikt als garderobekamer. Aan de 
voorzijde is nog een 4e ruime slaapkamer met dakkapel en zijraam.

Centraal op de overloop is de badkamer gesitueerd met ligbad, 
glazen douchescherm en thermostaatkraan, dubbele wastafel met 
kastombouw en spiegelkast als ook een 2e toilet. Het geheel is 
voorzien van een handdoekradiator, mechanische afzuiging en een 
aluminium plafond met spots en luidsprekers.

TWEEDE VERDIEPING

Opzij van de vaste open hardhouten trap zijn praktische berg-
ruimtes gemaakt met schuifdeuren. Ook onder de dakschuinte is 
volop bergruimte gecreëerd. Op overloop 2 is bovendien een kas-
tenwand gemaakt met daarin de cv-combi-ketel Nefit HR 2010.

Slaapkamer 5 loopt over de volle diepte van het huis en heeft aan 
de achterzijde een groot Velux dakraam met hor en verduisterings-
gordijn. Ook deze kamer heeft volop hoogte, met zicht tot in de 
nok.

AANBOUW LINKERZIJGEVEL

Flooring: carpet, laminate, tarpaulin
Wall finishes: partly stucco, partly wallpaper
Ceiling finishes: partly stucco, partly spray

Bedroom 1: approx. 15 m²
Bedroom 2: approx. 8 m²
Bedroom 3: approx. 11 m²
Bedroom 4: approx. 15 m²
Bedroom 5: approx. 10 m²
Bathroom: approx. 5 m²

Floor finish annexe: industrial tarpaulin and laminate
Surface finishing of annexe: plaster
Ceiling finish annexe: stucco

Reception- and work area ground floor: approx. 19 m²
Practice/office space 1st floor: approx. 15 m²
Wine and party cellar basement: approx. 17 m² 
 

Although the extension is of a younger age (circa 2004), thanks to 
the use of exactly the same materials, it cannot be distinguished 
from the existing house. This construction has an alarm system
system, a covered 2nd entrance and is accessible through the ind-
oor garage.

To the right of the 2nd entrance with window is the guest toilet 
with fountain. The room itself is open, light and versatile; as a 
waiting room, reception area and/or office for company or practice 
or as a living room/kitchen for additional separate living space.

The hardwood staircase on the right leads down to the high ba-
sement area with ventilation and heating, which is now used as a 
wine and party cellar. Thanks to the underground soundproofing, 
the climate is constant; cool in summer, comfortable in winter.

Up the stairs you reach the large and bright room with dormer, 
side window and two large Velux skylights. Currently, this room is 
used as a beauty salon for family use. This bright room is also ideal 
for practice, office or extra bedroom. Also here is plenty of closet 
space under the roof slope.

FIRST FLOOR

The hardwood open staircase with stainless steel banisters con-
nects the three floors. Five doors lead to the spacious landing 1 
with balustrade.

To the side of the balustrade is the large bedroom 1 above the gara-
ge, with dormer window and two Velux skylights with blackout
curtains in the roof slope. This room is particularly light and high, 
with a view up to the ridge.

At the rear, overlooking the deep backyard, are bedrooms 2 and 3 
located with large windows. Room 2 is currently used as a wardro-
be room. At the front is a 4th spacious bedroom with dormer and 
side window.

Central on the landing is the bathroom situated with bath, glass 
shower screen and thermostat, double sink with cabinet and mirror 
cabinet as well as a seconnd toilet. The whole is equipped with a 
towel radiator, mechanical extraction and an aluminum ceiling with 
spotlights and speakers.

SECOND FLOOR

On the side of the fixed open hardwood staircase are practical 
storage spaces spaces created with sliding doors. Also under the 
roof slope is plenty of storage space created. On landing 2 is also a 
closet made containing the cv-combi boiler Nefit HR 2010.

Bedroom 5 runs across the full depth of the house and has a large 
Velux skylight with screen and blackout curtain at the rear. Also 
this room has plenty of height, with a view up the ridge. 
 
 
 

extension on left side wall
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VOOR- EN ACHTERTUIN MET DIVERSE TERRAS-
SEN EN TUINHUIS/BERGING

De voortuin is in 2019 opnieuw aangelegd met antracietkleurige 
split, siergrassen en beukenhagen, en klimhortensia tegen de 
voorgevel. Naast de voortuin ligt de brede oprit. Vandaaruit is een 
verlichte achterom met afsluitbare stalen poort en looppad langs 
de beukenhaag en beplanting, met open zicht opzij.

De achtertuin met diverse waterpunten is breed en maar liefst circa 
32 meter diep, biedt volop privacy en ligt nagenoeg zuid. Rond het 
grote gazon zijn zitjes gerealiseerd en diverse borders met vol-
wassen struiken en andere beplanting, zoals hoge hulst en rodo-
dendrons.

Blikvangers zijn de majestueuze bomen rondom: een berk, een 
beuk, een acacia en met name de twee bijzondere Sequioa’s (kost-
bare Californische mammoet-naaldbomen die eeuwenoud kunnen 
worden).

Dankzij deze bomen en de vrije ligging is de tuin ook het domein 
van tal van fauna, waaronder bonte spechten, buizerds, uilen (die 
er soms nestelen), fazanten en eekhoorns.

De tuin heeft opzij vrij uitzicht over de paardenweide, landerijen, 
bomenrijen en verderop wandelpark de Warande. Nabij de houten 
schutting achterin ligt een beschut zitje bij het tuinhuis met dubbe-
le deur en elektra, oppervlakte circa 9 m².

Bij de schuifpui in de eetkamer is een groot, beschut en bestraat 
terras dat iets verhoogd ligt.

In de nis tussen woning en aanbouw is het eveneens goed toeven. 
Pal in de zon en toch beschut tegen wind biedt dit zonneterras het 
hele jaar door optimale privacy.

FRONT- AND BACKGARDEN WITH SEVERAL TER-
RACES AND GARDEN HOUSE/STORAGE
The front garden was redone in 2019 with anthracite-coloured 
gravel, ornamental grasses and beech hedges, and climbing hy-
drangea against the front wall. Next to the front garden is the wide 
driveway. From there is an illuminated rear entrance with lockable 
steel gate and walkway along the beech hedge and planting, with 
open views to the side.

The backyard with several water points is wide and no less than ap-
proximately 32 meters deep, offers plenty of privacy and is located 
almost south. Around the large lawn are seats realized and several 
borders with mature shrubs and other plants, such as high holly 
and rhododendrons.

Eye-catchers are the majestic trees around: a birch, a beech, an aca-
cia and especially the two special Sequioa’s (precious Californian 
mammoth needle trees that can become centuries old).

Thanks to these trees and its free location, the garden is also the 
domain of numerous fauna, including pied woodpeckers, buzzards, 
owls (which sometimes nest there), pheasants and squirrels.

The garden has unobstructed views to the side over the horse pad-
dock, farmland, rows of trees and further on the Warande walking 
park. Near the wooden fence in the back is a sheltered seat at the 
garden house with double door and electricity, area approximately 
9 m².

By the sliding doors in the dining room is a large, sheltered and 
paved terrace that is slightly elevated.

The alcove between the house and the extension is also a good 
place to be. Right in the sun and yet sheltered from wind, this sun 
terrace offers optimum privacy all year round.
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LOCATIE EN UITZICHT

Het voormalige dorp Stiphout is tegenwoordig een stadsdeel van 
Helmond, maar heeft het knusse karakter zeer zeker behouden. 
Het is echt een dorp bij de stad, met alle voorzieningen in huis. 
Als stadsdeel profiteert Stiphout bijvoorbeeld van de nabijheid 
van culturele centra als de Cacaofabriek, theater het Speelhuis en 
bioscoop Pathé Helmond, maar ook het Elkerliek Ziekenhuis. Er zijn 
maar liefst vier NS-stations in Helmond.

Stiphout kent een rijk verenigings- en sportleven, en heeft onder 
meer een eigen atletiekbaan van HAC, diverse tennisbanen, HHC 
hockeyclub en een voetbalvereniging. Er zijn in het dorp zelf diver-
se lagere en middelbare scholen plus kinderopvang in de directe 
omgeving.

Ook vlakbij zijn diverse mooie Brabantse bossen, om lekker te 
wandelen, fietsen, mountainbiken, paardrijden en anderszins te 
recreëren. Zo is het binnendoor bijzonder fraai fietsen via Gerwen 
en Nuenen. Ook natuurgebied de Stiphoutse Bossen is alleszins de 
moeite waard. Stadspark De Warande, een voormalig natuurgebied 
en jachtterrein, is nu een wandel- en recreatiepark, inclusief een 
dierenpark, midgetgolfbaan, speeltuin en een restaurant, op nog 
geen kilometer wandelen of fietsen binnendoor. Het snelfietspad 
Helmond-Geldrop-Mierlo-Nuenen-Eindhoven van 14 km lengte is 
binnen afzienbare tijd gereed.

Deze grootse, halfvrijstaande woning ligt aan een cul-de-sac, tegen 
landerijen rondom Stiphout die worden doorkruist door riviertje 
Stiphoutse Loop en nabij natuurpark de Warande. Het doodlo-
pende en rustige straatje met hek naar de weilanden heeft louter 
bestemmingsverkeer. Toch bent u eenvoudig en snel te voet of per 
fiets in het centrum van Stiphout om te winkelen, voor een bood-
schap of een kop koffie. Ook wandelen of fietsen naar Helmond- 
Centrum is beslist een aanrader.

Door het volwassen groen en de ligging is er met name in de ach-
tertuin optimale privacy. 

Stiphout is deel van Brainportgemeente Helmond - de bekende 
Automotive Campus ligt op wandelafstand van slechts 1,4 km - en 
heeft zijn dorpse en landelijke karakter uitstekend weten te behou-
den. Er is een levendig sociaal en verenigingsleven, terwijl de vele 
voorzieningen van Helmond binnen handbereik zijn. Stiphout ligt 
landelijk omringd door groen, en toch bijzonder centraal. U rijdt 
binnen vier minuten naar de N270, de autoweg die Helmond ver-
bindt met Deurne in het oosten en Eindhoven in het westen.

The former village of Stiphout is now a district of Helmond, but 
has certainly retained its cosy character. It is truly a village near 
the city, with all amenities. As a district, Stiphout benefits from the 
proximity of cultural centres such as the Cacaofabriek, theatre het 
Speelhuis and cinema Pathé Helmond, as well as the Elkerliek hos-
pital. There are four railway stations in Helmond.

Stiphout has a rich club and sports life, and has its own athletics 
track of HAC, various tennis courts, HHC hockey club and a football 
club. In the village itself, there are various primary and secondary 
schools plus childcare facilities in the immediate vicinity.

Also nearby are various beautiful Brabant forests, for walking, 
cycling, mountain biking, horse riding and other recreation. For 
example, it is a particularly beautiful cycling route via Gerwen and 
Nuenen. The Stiphoutse Bossen nature reserve is also well worth 
a visit. Stadspark De Warande, a former nature reserve and hunting 
ground, is now a walking and recreation park, including a zoo, 
miniature golf course, playground and restaurant, less than a kilo-
metre away by foot or bicycle. The Helmond-Geldrop-Mierlo-Nue-
nen-Eindhoven express cycle path, 14 km in length, will be comple-
ted in the near future. 

LOCATION AND VIEW

This grand, semi-detached house is located on a cul-de-sac, next 
to farmland around Stiphout crossed by the Stiphoutse Loop river 
and near the Warande nature park. The dead-end and quiet street 
with gate to the meadows has only local traffic. Yet you can easily 
and quickly reach the centre of Stiphout on foot or by bike for 
shopping, a message or a cup of coffee. Also walking or cycling to 
Helmond-Centre is definitely a must.

The mature greenery and the location provide optimal privacy, 
especially in the backyard. 

Stiphout is part of the Brainport municipality of Helmond - the fa-
mous Automotive Campus is within walking distance of just 1.4 km 
- and has managed to retain its village and rural character. There 
is a lively social and club life, while the many facilities of Helmond 
are within easy reach. Stiphout is surrounded by greenery, and yet 
very central. Within a four-minute drive, you can reach the N270, 
the motorway that connects Helmond with Deurne in the east and 
Eindhoven in the west. 
 
STIPHOUT AND SURROUNDINGS 
 
The former village of Stiphout is now a district of Helmond, but 
has certainly retained its cosy character. It is truly a village near the 
city, with all amenities at hand. As a district, Stiphout benefits from 
the proximity of cultural centres such as the Cacaofabriek, theatre 
het Speelhuis and cinema Pathé Helmond, as well as the Elkerliek 
hospital. There are no fewer than four railway stations in Helmond. 
 
Stiphout has a rich club and sports life, and has its own athletics 
track of HAC, various tennis courts, HHC hockey club and a football 
club. There are various primary and secondary schools and childca-
re facilities in the immediate vicinity. 

STIPHOUT EN OMGEVING STIPHOUT AND SURROUNDINGS
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VOORZIENINGEN EN AFSTANDEN

Kinderopvang (Trudo):    ca. 1.100 m
Kinderopvang (‘t Skooltje):    ca. 1.100 m
Kinderopvang (Dikkie Dik):    ca. 1.600 m
Basisschool (Sint Trudo):    ca. 1.100 m
Basisschool (Openbare Basisscholen Helmond): ca. 1.300 m
Basisschool (Wilhelminaschool):   ca. 1.800 m
Vakcollege Helmond (vmbo):   ca. 3 km
Dr.-Knippenbergcollege (mavo-havo-vwo):  ca. 3,7 km
Carolus Borromeus College (mavo-havo-vwo): ca. 3,3 km
Jan van Brabant College (mavo-havo-vwo-tto): ca. 1.100 m
Universiteit (Tilburg):    ca. 55,4 km
Universiteit (TU/e):     ca. 12,4 km

Huisarts (Ebben):     ca. 300 m
Huisarts (praktijk Stiphout):    ca. 900 m
Apotheek (BENU):     ca. 1.800 m
Tandarts (Kloosterstraat):    ca. 900 m
Dierenarts (Combinatie ZuidOost):   ca. 1.800 m
Ziekenhuis (Elkerliek):    ca. 1.500 m

Gemeentehuis:     ca. 2,1 km
Automotive Campus:     ca. 1.600 m
Supermarkt (Albert Heijn XL):   ca. 2,3 km
Supermarkt (Jumbo):    ca. 650 m
Restaurant (Dolce & Gusto):    ca. 1.000 m
Restaurant (De Pastoor):    ca. 900 m

Golf (Overbrug):     ca. 2,5 km
Manege (Ponyrijden Patricia):   ca. 270 m
Hockey (HC Helmond):    ca. 1.200 m
Tennis (De Horst):     ca. 1.700 m
Voetbal (Stiphout-Vooruit):    ca. 2,2 km
Fitness (Fit For Free):     ca. 1.300 m
Zwembad (Laco):     ca. 2,7 km

De Warande (wandel- en dierenpark):  ca. 1.300 m
Vliegveld (Eindhoven Airport):   ca. 22,8 km
NS-station (‘t Hout):     ca. 2,1 km
Tankstation (Avia XPress):    ca. 1.200 m
Bushalte (Dorpsstraat):    ca. 500 m

FACILITIES AND DISTANCES 

Childcare centre (Trudo):     approx. 1,100 m 
Childcare centre (Skooltje):     approx. 1,100 m 
Childcare centre (Dikkie Dik):    approx. 1,600 m 
Primary school (Sint Trudo):     approx. 1,100 m 
Primary school (Public Primary Schools:  approx. 1,300 m 
Primary School (Wilhelmina School):   approx. 1,800 m 
Vakcollege Helmond (vmbo):    approx. 3 km 
Dr.-Knippenbergcollege (mavo-havo-vwo):  approx. 3,7 km 
Carolus Borromeus College (mavo-havo-vwo):  approx. 3,3 km 
Jan van Brabant College (mavo-havo-vwo-tto):  approx. 1,100 m 
University (Tilburg):      approx. 55,4 km 
University (TU/e):     approx. 12,4 km 
 
General practitioner (Ebben):    approx. 300 m 
Family doctor (practice Stiphout):    approx. 900 m 
Pharmacy (BENU):      approx. 1,800 m 
Dentist (Kloosterstraat):     approx. 900 m 
Veterinarian (Combinatie ZuidOost):   approx. 1.800 m 
Hospital (Elkerliek):      approx. 1,500 m 
 
Town hall:       approx. 2,1 km 
Automotive Campus:     approx. 1,600 m 
Supermarket (Albert Heijn XL):    approx. 2,3 km 
Supermarket (Jumbo):     approx. 650 m 
Restaurant (Dolce & Gusto):    approx. 1,000 m 
Restaurant (De Pastoor):     approx. 900 m 

Golf (Overbridge):      approx. 2,5 km 
Riding school (Pony riding Patricia):   approx. 270 m 
Hockey (HC Helmond):     approx. 1,200 m 
Tennis (De Horst):      approx. 1,700 m 
Football (Stiphout-Vooruit):     approx. 2.2 km 
Fitness (Fit For Free):     approx. 1,300 m 
Swimming pool (Laco):     approx. 2.7 km 

De Warande (walking and animal park):   approx. 1,300 m 
Airport (Eindhoven Airport):    approx. 22,8 km 
NS-station (‘t Hout):      approx. 2,1 km 
Petrol station (Avia XPress):     approx. 1,200 m 
Bus stop (Dorpsstraat):     approx. 500 m 
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Peppeldonk 1

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 20 juli 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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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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