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Dear sir, madam,

We thank you for your interest in this newly built farmhouse with 
multifunctional outbuilding and quadruple garage and garden in 2010. 
Correct, clear and complete information is essential for the sale of real 
estate. We strive to inform you as well and as completely as possible. 
The sales documentation that is now in front of you contains the 
following information:

Introduction  6
Facts & Figures  8

Pictures  16 - 69

Layout (floor plans)  70 - 75
Classification (extended description)  76 - 81

Location and surroundings  82 - 89
General information  90 - 93

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

With heartfelt greetings,

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

Geachte heer, geachte mevrouw,

Wij danken u voor uw getoonde interesse voor deze in 2010 nieuw 
gebouwde woonboerderij met multifunctioneel bijgebouw c.q. vier-
dubbele garage  en tuin rondom. Bij de verkoop van onroerend goed 
is juiste, heldere en complete informatie essentieel. Wij streven ernaar 
om u zo goed en zo compleet mogelijk te informeren. De verkoopdo-
cumentatie die nu voor u ligt, bevat de volgende informatie:

Introductie     6
Feiten & Cijfers    8

Foto’s      16 - 69

Indeling (plattegronden)   70 - 75
Indeling (uitgebreide omschrijving)  76 - 81

Locatie en omgeving    82 - 89
Algemene informatie    90 - 93

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. In 2010 newly built farmhouse with spacious extension, finished 
with attention to detail and through use of maintenance-free doors 
and frames, solid construction materials and optimal insulation 
package, also equipped with all modern luxuries and comforts 
through innovative climate system, energy label A!

2. Extraordinary and spacious living in one of the most beautiful 
locations on the outskirts of Someren-Eind near the N266 Helmond 
- Nederweert, with a spacious and sensitive living area and a sense 
of space and tranquility

3. Large multifunctional extension, currently used as a four-double 
garage with relaxation area on the first floor and large storage attic 
on the first floor

4. Ideal property for families with several children, pet-lovers, as 
well as for the combination of living and working at home or living, 
working and home care

5. At about 10 minutes by car from the train station Maarheeze and 
about 20 minutes from downtown Helmond and Weert, even clo-
ser are Someren, Asten and Lierop with historic village centers and 
plenty of shopping, restaurants, secondary education and various 
nature reserves

1. In 2010 nieuw gebouwd met riant bijgebouw, afgewerkt met 
oog voor detail en middels gebruik van onderhoudsvrije deuren 
en kozijnen, degelijke bouwmaterialen en optimaal isolatiepakket, 
tevens voorzien van alle hedendaagse luxe en comfort middels 
innovatief klimaatsysteem, energielabel A!

2. Buitengewoon fantastisch en vrij wonen op één van de aller-
mooiste locaties aan de rand van Someren-Eind nabij de N266 
Helmond - 
Nederweert, met riant gevoel van ruimte en rust.

3. Groots multifunctioneel bijgebouw, momenteel in gebruik als 
zijnde vier-dubbele garage met ontspanningsruimte met bar op de 
begane grond en royale bergzolder op de verdieping, eenvoudig 
om te bouwen tot extra woon- en verblijfruimte

4. Ideaal object voor gezinnen met meerdere kinderen, huisdie-
ren-liefhebbers, alsmede voor de combinatie van wonen en werken 
aan huis danwel wonen, werken en mantelzorg aan huis.

5. Op circa 10 autominuten van het NS station Maarheeze en circa 
20   autominuten van centrum Helmond en centrum Weert, nog 
dichterbij zijn Someren, Asten en Lierop met historische dorpsker-
nen en volop winkelvoorzieningen, horecagelegenheden, voortge-
zet onderwijs en diverse natuurgebieden

5 PLUS POINTS OF THE MOST BEAUTIFUL FARM-
HOUSE WITH MULTIFUNCTIONAL AND LARGE 
EXTENSION ON THE OUTSKIRTS OF SOMEREN 

5 PLUSPUNTEN VAN DE ALLERMOOISTE WOON-
BOERDERIJ MET MULTIFUNCTIONEEL EN GROOTS 
BIJGEBOUW AAN DE DORPSRAND VAN SOMEREN 
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At about 20 minutes by car from downtown Helmond and Weert, 
in unique, green residential area at the edge of the village of Some-
ren-End, on a quiet road, newly built in 2010, thatched farmhouse 
with large, multifunctional outbuilding with four-double garage 
and beautifully landscaped garden with roof, directly adjacent to 
the countryside of Someren. 

A charming and grand farmhouse with spacious reception hall and 
oak staircase, cozy living room with central built-in gas fireplace 
and area of approximately 50 m². Through sliding doors to spacious 
kitchen with U-shaped custom design and corner gas fireplace, 
area of approximately 25 m² and extra utility / laundry room with 
chute. There are also two work / play / television rooms on the first 
floor with a total area of approximately 35 m² which are separated 
by sliding doors. In a simple way, you could realize a bedroom with 
bathroom on the first floor.

On the first floor is the master bedroom with private bathroom and 
closet and three children’s bedrooms and a second complete and 
luxurious bathroom with separate toilet and utility room. 

In 2010 the multifunctional extension was built with plenty of par-
king at the front. Currently it is used as a four-double garage with 
relaxation area on the first floor with a spacious attic on the floor.

Given the location on the plot, layout, materials and insulation 
package, this building can be used for many purposes (A house for 
parents or children with care needs, housing au pair, home office, 
atelier or gallery, double garage, etc.)

It is a remarkable and beautiful farmhouse with its own identity in a 
unique location and a sublime high quality finish, living experience 
and comfort. Both the farmhouse and the multifunctional outbuil-
ding are built in style and class with an eye for detail. The whole 
offers optimum living through size, layout and use of high quality 
and durable materials in combination with all the luxury, comfort 
and an excellent insulation package.

 

INTRODUCTIONINTRODUCTIE

Op circa 20 autominuten van centrum Helmond en Weert, in unie-
ke, groene woonomgeving aan de dorpsrand van Someren- Eind, 
aan rustige weg gelegen, in 2010 nieuw gebouwde rietgedek-
te woonboerderij met groots, multifunctioneel bijgebouw met 
vier-dubbele garage en fraai aangelegde tuin met overkapping, 
direct grenzend aan het buitengebied van Someren. 

Charmante en grootse woonboerderij met royale ontvangsthal en 
eiken houten trappenpartij, sfeervolle woonkamer met centrale 
inbouw-gashaard en oppervlakte van circa 50 m². Middels schuif-
deuren naar riante leefkeuken met U-vormige op maat gemaakte 
inrichting en hoek-gashaard, oppervlakte van circa 25 m² en extra 
bijkeuken/wasruimte met stortkoker. Tevens zijn er een tweetal 
werk-/speel-/televisiekamers op de begane grond met een totale 
oppervlakte van circa 35 m² welke middels schuifdeuren zijn af-
gescheiden. Op eenvoudige wijze is hier op de begane grond een 
slaapkamer met badkamer te realiseren.

Op de verdieping is de ouderslaapkamer met eigen badkamer en 
inbouwkast alsmede drie kinderslaapkamers en een 2e complete 
en luxe badkamer met separaat toilet en de technische ruimte. 

In 2010 is tevens het multifunctioneel bijgebouw gebouwd met 
volop parkeergelegenheid aan de voorzijde. Momenteel wordt het 
gebruikt als zijnde vier-dubbele garage met ontspanningsruimte op 
de begane grond met een riante bergzolder op de verdieping.

Gezien de ligging op het perceel, indeling, materiaalgebruik en 
isolatiepakket, is dit bijgebouw voor vele doeleinden te gebruiken 
(kangoeroewoning t.b.v. ouders of kinderen met zorgbehoefte, 
huisvesting au pair, beroep/praktijk aan huis, atelier c.q. galerie, 
dubbele garage etc.)

Het betreft een opmerkelijke en knappe woonboerderij met een 
heel eigen identiteit op een unieke woonlocatie en met een su-
bliem hoogwaardig afwerkingsniveau, woonbeleving en comfort. 
Zowel de woonboerderij als het multifunctionele bijgebouw zijn 
geheel in stijl en met klasse gebouwd met oog voor detail. Het 
geheel biedt een optimaal woongenot middels grootte, indeling en 
gebruik van hoogwaardige en duurzame bouwmaterialen in combi-
natie met alle luxe, comfort en een uitstekend isolatiepakket.
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detached farmhouse with detached outbuilding including a bar or 
four-storey double garage/store, leisure area and mature garden all 
around.
2010

Municipality Someren
Section T 
Numbers 1156, 1157 and 1280
2753 m²

approximately 270 m²
approximately 170 m²
approximately 440 m²

approximately 920 m³
approximately 700 m³
approximately 1620 m³

7 rooms (living room, study, playroom and 4 bedrooms)
2 bathrooms and 3 toilets

Object

Year built

Cadastral area

Land area

Usable area farmhouse (ground floor and first floor)
Usable area of extension (ground floor and first floor)

Total usable area

Contents farmhouse
Contents of extension 

Contents farmhouse and extension 

Number of rooms farmhouse

vrijstaande woonboerderij met vrijstaand bijgebouw inclusief bar c.q. vier-
dubbele garage/berging, ontspanningsrumte en volwassen tuin rondom
2010

Gemeente Someren
Sectie T 
Nummers 1156, 1157 en 1280
2753 m²

circa 270 m²
circa 170 m²
circa 440 m²
circa 920 m³
circa 700 m³
circa 1620 m³

7 kamers (woonkamer, werkkamer, speelkamer en 4 slaapkamers)
2 badkamers en 3 toiletten

Object

Bouwjaar

Kadastraal bekend

Perceeloppervlakte

Gebruiksoppervlakte woonboerderij (begane grond en verdieping)
Gebruiksoppervlakte bijgebouw (begane grond en verdieping)

Totale gebruiksoppervlakte
Inhoud woonboerderij

Inhoud bijgebouw 
Inhoud woonboerderij en bijgebouw 

Aantal kamers woonboerderij

FACTS & FIGURESFEITEN & CIJFERS
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A, final

yes, Stramit roofing sheets
yes, rock wool
yes, hard pressed Styrofoam
yes, entire house and outbuilding

central heating combi boiler Daalderop Combifort (2010 HR), underfloor 
heating and cooling on the first floor and 1st floor, gas fireplace in living 
room and kitchen, underfloor heating in garage outbuilding
Central heating combi boiler Daalderop Combifort (2010 HR), and additio-
nal boiler (Combi Connect 150, 2010)

- fibre optic connection
- underground irrigation system on groundwater pump
- alarm system
- mechanical ventilation
- built-in shutters
- electric double garage doors
- ClimaLevel heating, cooling and air treatment

Energy Label

Roof insulation
Insulation walls
Insulation floor
Insulation glass

Heating

Hot water

Technical facilities

A, definitief 

ja, Stramit dakplaten
ja, steenwol
ja, tempex harde persing
ja, gehele woning en bijgebouw

cv-combi-ketel Daalderop Combifort (2010 HR), vloerverwarming en 
vloerkoeling op de begane grond als ook op de 1e verdieping, gashaard in 
woonkamer en in de keuken, vloerverwarming in garage bijgebouw
cv-combi-ketel Daalderop Combifort (2010 HR) en extra boiler (Combi 
Connect 150, 2010)

- glasvezel aansluiting
- ondergrondse beregeningsinstallatie op grondwaterpomp
- alarminstallatie
- mechanische ventilatie
- ingebouwde rolluiken
- elektrische dubbele garagedeuren
- ClimaLevel verwarming, koeling en luchtbehandeing

Energielabel

Isolatie dak
Isolatie muren

Isolatie vloer
Isolatie glas

Verwarming

Warm water

Technische voorzieningen

INSTALLATION & INSULATIONINSTALLATIE & ISOLATIE
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Traditionally built

Farmhouse: built in cavity
Extension: built in cavity

Farmhouse: saddle roof with hipped roof, insulated, partly thatched (last 
maintenance 2018) and partly covered with 
baked tiles; 
Extension: hipped roof, insulated roof covered with tiles; 

Farmhouse: ground floor and first floor concrete floors, 
second floor wooden floor 
Extension: concrete first floor and wooden storey floor

farmhouse: ground floor with solid wood floor, 
partially baked tiles, partially laminate, upper floor with laminate
Extension: robust wooden floor

Farmhouse: plaster and/or stucco 
Extension: plaster and/or stucco

Farmhouse: stucco
Extension: roof structure in sight, with pine strips

Farmhouse and extension: maintenance free, aluminum exterior doors, 
plastic window frames with wood-look and tilt/turn windows with insula-
ted glass, fully equipped with built-in shutters

Farmhouse: solid wooden panel doors with wooden interior door frames/
architraves and identical fittings

Construction method 
 

Walls 
 
 

Roofs 
 
 
 
 

Floors 
 
 
 
 

Floor finish 
 
 
 

Finishing walls 
 
 

Ceiling finishing 
 
 

Exterior window frames 
 
 
 

Interior doors 
 

traditioneel gebouwd

woonboerderij: in spouw gebouwd
bijgebouw: in spouw gebouwd

woonboerderij: zadeldak met schild, geïsoleerde kap, deels met riet gedek 
en deels met geëngobeerde gebakken pannen gedekt; 
bijgebouw: schilddak, geïsoleerde kap met pannen gedekt; 

woonboerderij: begane grond en 1e verdieping betonnen vloeren, 
2e verdieping houten vloer 
bijgebouw: betonnen begane grond vloer en houten verdiepingsvloer

woonboerderij: begane grond met massief houten vloer, 
deels gebakken tegels, deels laminaat, verdieping met laminaat
bijgebouw: robuuste houten vloer

woonboerderij: stucwerk en/of pleisterwerk 
bijgebouw: stucwerk en/of pleisterwerk

woonboerderij: stucwerk
bijgebouw:  kapconstructie in het zicht, met grenen schroten

woonboerderij en bijgebouw: onderhoudsvrije, aluminium buitendeuren, 
kunststof raamkozijnen met houtlook en draai-/kiepramen met isola-
tieglas, geheel voorzien van ingebouwde rolluiken

woonboerderij: massieve houten paneeldeuren met houten binnendeur-
kozijnen/architraven en identiek beslag

Bouwwijze

Muren

Daken

Vloeren

Afwerking vloeren

Afwerking wanden

Afwerking plafonds

Buitenkozijnen

Binnendeuren

USE OF MATERIALSMATERIAALGEBRUIK
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GROUND FLOOR
BEGANE GROND
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FIRST FLOOR
EERSTE VERDIEPING
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EXTENSION
BIJGEBOUW
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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

WOONBOERDERIJ - begane grond RESIDENTIAL FARMHOUSE - ground floor RESIDENTIAL FARMHOUSE - first floorWOONBOEDERIJ - 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

EXTENSION - ground floorBIJGEBOUW - begane grondRESIDENTIAL FARMHOUSE - second floorWOONBOEDERIJ - tweede 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

STORAGE - ground floorBERGING - begane grondEXTENSION - first floorBIJGEBOUW - eerste verdieping



76 77

Vloerafwerking woonkamer: massief hout 
Vloerafwerking woonkeuken en ontvangsthal: gebakken tegelvloer
Wandafwerking: stucwerk
Plafondafwerking: stucwerk

Ontvangsthal:circa 12 m² 
Woon- en eetkamer inclusief keuken: circa 75 m² 
Speel-/televisiekamer 1: circa 18 m²
Werkkamer 2: circa 16 m²
Bijkeuken: circa 12 m² 

Aan de rechterzijde van de woonboerderij is een ruime speel-/te-
levisiekamer als ook een werkkamer gesitueerd. Op eenvoudige 
bouwkundige wijze is hier, indien gewenst, een slaapkamer met 
badkamer te realiseren. De totale oppervlakte bedraagt circa 35 
m².

Speel-/televisiekamer 1 is aan de achterzijde gelegen en heeft een 
afmeting van circa 5.14 x 3.58 m. Deze kamer is middels en-suite 
deuren met glas in lood en op maat gemaakte wandkasten afge-
scheiden van werkkamer 2.

Werkkamer 2 is aan de voorzijde gelegen en heeft een afmeting 
van circa 4.47 x 3.58 m. Deze kamer is eveneens uitgevoerd met op 
maat gemaakte wandkasten en is toegankelijk vanuit de ontvangs-
thal.

De woonkamer is uitgevoerd met massieve houten vloerdelen, 
de woonkeuken en de ontvangsthal met gebakken vloertegels, 
de speel-/ televisiekamer en de werkkamer zijn voorzien van een 
hoogwaardige  laminaatvloer. De gehele begane grond is voorzien 
van vloerverwarming als ook van vloerkoeling en alle kamers zijn 
voorzien van een eigen thermostaat. De wanden en plafonds met 
inbouwspots zijn voorzien van stucwerk.

Alle binnendeuren zijn uitgevoerd als massieve houten stompe 
paneeldeuren met houten binnendeurkozijnen, architraven en 
identiek deurbeslag.

BEGANE GROND

Via de riante oprit in klinker-sierbestrating met aangelegde, volwas-
sen voortuin met beukenhagen en volop parkeergelegenheid op 
eigen terrein, heeft u toegang tot de entree van de woonboerderij 
en het bijgebouw met dubbele garage.

Via de voordeur bereikt u de ontvangsthal met garderobe-ruimte. 
De hal biedt toegang tot de riante woonkamer, een werkkamer aan 
de voorzijde, de bijkeuken en de meterkast. Tevens is er een open 
eiken houten trappenpartij naar de eerste verdieping.

De sfeervolle, L-vormige woonkamer heeft een oppervlakte van 
circa 50 m² en is gelegen aan de linkerzijde van de boerderij. De 
woonkamer is voorzien van op maat gemaakte wandkasten en een 
extra brede gashaard. Er is volop lichtinval via de vele raampartijen. 
Vanuit de woonkamer is er via de dubbele schuifdeuren met glas in 
lood toegang tot de keuken. Tevens is er via een schuifpui toegang 
tot de buiten-overkapping met een oppervlakte van circa 23 m².

De leefkeuken is aan de achterzijde gelegen en heeft een opper-
vlakte van circa 25 m². Er is een sfeervolle hoek-gashaard en een 
flinke provisiekast. Deze complete, luxe en op maat gemaakte keu-
ken is uitgevoerd met een U-vormige keukeninrichting. De 
keuken is voorzien van A-merk inbouw-apparatuur: Falcon-Elan 
fornuis met inductiekookplaat en diverse ovens, een inbouw-af-
zuigkap, een combi-magnetron, een koelkast en een vaatwasser. 
Er is volop bergruimte in de diverse kasten, laden en de twee 
wand-servieskasten. Via de schuifpui aan de zijgevel is er toegang 
tot de buiten-overkapping en via de schuifpui aan de achtergevel 
is er toegang tot het zonneterras. Vanuit de keuken is er tevens 
toegang tot het portaal naar het toilet, de bijkeuken en de tuin.

Via het portaal is er toegang tot het gastentoilet met vrijhangend 
closet en fontein als ook tot de bijkeuken/wasruimte met inbouw-
kast.

De praktische bijkeuken/wasruimte heeft een oppervlakte van circa 
12 m² en is voorzien van aansluitingen voor de wasmachine en de 
wasdroger. Er is een stortkoker vanuit de badkamer op de eerse 
verdieping voor de was. 

Living room floor finish: solid wood 
Floor finish kitchen and reception: baked clay tile floor
Wall finish: stucco
Ceiling finish: stucco

Reception hall: approximately 12 m² 
Living and dining room including kitchen: approximately 75 m² 
Play/TV room 1: approximately 18 m²
Work room 2: approximately 16 m²
Utility room: approximately 12 m² 

On the right side of the farmhouse is a spacious play / television 
room as well as an office. Using simple construction here, if desi-
red, a bedroom with bathroom could be realized. The total area is 
approximately 35 m².

Play/TV room 1 is located at the rear and has a size of approximate-
ly 5.14 x 3.58 m. This room is separated through en-suite doors with 
stained glass and custom-made closets from study 2.

Study 2 is located at the front and has a size of approximately 4.47 
x 3.58 m. This room is also equipped with custom cabinets and is 
accessible from the lobby.

The living room is equipped with solid wood flooring, the kitchen 
and the reception hall with baked floor tiles, the play / television 
room and the study are equipped with high quality laminate floor-
ing. The entire first floor is equipped with underfloor heating as 
well as floor cooling and all rooms have their own thermostat. 
The walls and ceilings with recessed spotlights are equipped with 
stucco.

All internal doors are performed as solid wood panel doors with 
wooden door frames, architraves and identical door hardware.

GROUND FLOOR

Through the spacious driveway in brick paving with landscaped, 
mature front yard with beech hedges and ample on-site parking, 
you have access to the entrance of the farmhouse and the outbuil-
ding with double garage.

Through the front door you reach the lobby with closet space. 
The hall provides access to the spacious living room, a study at the 
front, the utility room and the meter cupboard. There is also an 
open oak staircase to the first floor.

The cozy, L-shaped living room has an area of approximately 50 
m² and is located on the left side of the farm. The living room 
is equipped with custom-made wall cabinets and an extra wide 
gas fireplace. There comes plenty of light through the many win-
dows. From the living room there is access to the kitchen through 
the double sliding doors with stained glass. There is also access 
through a sliding door to the outdoor gazebo with an area of ap-
proximately 23 m².

The kitchen is located at the rear and has an area of approximately 
25 m². There is a cozy corner gas fireplace and a large pantry. This 
complete, luxurious and custom made kitchen is equipped with an 
U-shaped kitchen. The kitchen is equipped with A-brand appliances: 
Falcon-Elan stove with induction hob and various ovens, a built-in 
extractor, a microwave oven, a refrigerator and a dishwasher. 
There is plenty of storage space in the various cabinets, drawers 
and the two wall-mounted cupboards. Through the sliding doors 
on the side wall there is access to the outdoor area and through 
the sliding doors on the back there is access to the sun terrace. 
From the kitchen there is also access to the hallway to the toilet, 
utility room and garden.

Through the portal there is access to the guest toilet with free han-
ging closet and fountain as well as the utility / laundry room with 
cupboard.

The practical utility / laundry room has an area of approximately 12 
m² and has connections for the washer and dryer. There is a chute 
from the bathroom on the first floor for the laundry room. 
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Vloerafwerking: laminaatvloer 
Wandafwerking: stucwerk
Plafondafwerking: stucwerk

Slaapkamer 3: circa 19 m² 
Slaapkamer 4: circa 10 m² 
Slaapkamer 5: circa 11 m² 
Slaapkamer 6: circa 12 m² 
Badkamer 1: circa 7 m²
Badkamer 2: circa 12 m²

EERSTE VERDIEPING

De gehele verdieping is voorzien van een hoogwaardige laminaat-
vloermet vloerverwarming als ook vloerkoeling. Alle kamers zijn 
voorzien van een eigen thermostaat.

De wanden zijn voorzien van stucwerk. De plafonds zijn eveneens 
voorzien van stucwerk en inbouwspots. 

Alle binnendeuren zijn uitgevoerd als massieve houten stompe 
paneeldeuren met houten binnendeurkozijnen, architraven en 
identiek deurbeslag.

TWEEDE VERDIEPING
 
Via het luik met vlizotrap op de overloop is er toegang tot de berg-
zolder, over de volle breedte van de woonboerderij. Hier is tevens 
de opstelling van de mechanische ventilatie-unit. 

Via de open eiken trap in de ontvangsthal bereikt u de overloop op 
de eerste verdieping. Er is toegang tot vier slaapkamers, een bad-
kamer, een separaat toilet met vrijhangend closet en de technische 
ruimte.

Ouderslaapkamer 3 heeft een afmeting van circa 4.73 x 4.05 m. Er is 
een inloopkast met volop hang- en legmogelijkheden in de schuinte 
van de kap. De slaapkamer is in directe verbinding met badkamer 1.

Badkamer 1 heeft een oppervlakte van circa 7 m² en is uitgevoerd 
met een inloopdouche met stortdouche en handdouche, een was-
tafel op wandmeubel, een vrijhangend closet en volop bergruimte 
in de schuinte van de kap achter de schuifkasten. Deze badkamer is 
uitgevoerd met een handdoekradiator, mechanische ventilatie en 
natuurlijke ventilatie middels het raam. Er is er vloerverwarming en 
vloerkoeling.

Slaapkamer 4 heeft een oppervlakte van circa 10 m² en is aan de 
achterzijde gelegen, de slaapkamer is voorzien van een dakkapel.

Slaapkamer 5 heeft een oppervlakte van circa 11 m² en is eveneens 
aan de achterzijde gelegen. Er is volop bergruimte achter de maat-
werk schuifkasten in de schuinte van de kap.

Slaapkamer 6 heeft een oppervlakte van circa 12 m² en is aan de 
voorzijde gelegen. Er is volop bergruimte achter de maatwerk 
schuifkasten in de schuinte van de kap.

De complete en luxe badkamer 2 is centraal aan de achterzijde 
gelegen en voorzien van een nostalgisch ligbad op pootjes, een 
royale inloop-douche met stort- en handdouche en een tweetal 
karakteristieke was-
tafels op zuil. Evenals de rest van de verdieping is ook deze badka-
mer uitgevoerd met vloerverwarming en vloerkoeling, mechani-
sche ventilatie en natuurlijke ventilatie middels het dakraam. Er is 
een stortkoker voor de was, welke uitkomt in de bijkeuken op de 
begane grond.

De technische ruimte bevat de opstelling van de cv-combi-ketel 
(Daalderop Combifort 2010 HR) en een boiler (Combi Connect 150, 
2010).

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

Bedroom 3: approximately 19 m² 
Bedroom 4: approximately 10 m² 
Bedroom 5: approximately 11 m² 
Bedroom 6: approximately 12 m² 
Bathroom 1: approximately 7 m²
Bathroom 2: approximately 12 m²

The entire floor is equipped with high quality laminate flooring with 
underfloor heating as well as floor cooling. All rooms have their 
own thermostat.

The walls are equipped with stucco. The ceilings are also equipped 
with stucco and recessed spotlights. 

All internal doors are performed as solid wood panel doors with 
wooden door frames, architraves and identical door hardware.

SECOND FLOOR
 
Through the hatch with loft ladder on the landing there is access 
to the attic, over the full width of the farmhouse. Here is also the 
arrangement of the mechanical ventilation unit.

FIRST FLOOR

Through the open oak staircase in the reception hall you reach 
the landing on the first floor. There is access to four bedrooms, a 
bathroom, a separate toilet with free hanging closet and the tech-
nical room.

Master bedroom 3 has a size of approximately 4.73 x 4.05 m. There 
is a walk-in closet with plenty of hanging and laying possibilities 
in the slope of the roof. The bedroom is in direct connection with 
bathroom 1.

Bathroom 1 has an area of approximately 7 m² and is equipped 
with a walk-in shower with rain shower and hand shower, a sink on 
wall unit, a free hanging closet and plenty of storage space in the 
slope of the hood behind the sliding wardrobes. This bathroom is 
equipped with a towel radiator, mechanical ventilation and natural 
ventilation through the window. There is underfloor heating and 
floor cooling.

Bedroom 4 has an area of approximately 10 m² and is located at the 
rear, the bedroom has a dormer.

Bedroom 5 has an area of approximately 11 m² and is also located at 
the rear. There is plenty of storage space behind the custom-made 
sliding wardrobes in the slope of the roof.

Bedroom 6 has an area of approximately 12 m² and is located at the 
front. There is plenty of storage space behind the custom-made 
sliding wardrobes in the slope of the roof.

The complete and luxurious bathroom 2 is centrally located at the 
rear and equipped with a nostalgic bathtub on legs, a spacious 
walk-in shower with rain and hand shower and two characte-
ristic washing tables on a column. Like the rest of the floor, this 
bathroom is equipped with underfloor heating and cooling, mecha-
nical ventilation and natural ventilation through the skylight. There 
is a chute for the laundry, which opens into the utility room on the 
first floor.

The technical room contains the arrangement of the cv-combi 
boiler (Daalderop Combifort 2010 HR) and a boiler (Combi Connect 
150, 2010).
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INNOVATION AND SUSTAINABILITY 
 
Both the farmhouse and the outbuilding are equipped with mainte-
nance-free aluminium doors and window frames. The entire object 
is optimally insulated by means of roof, floor and wall insulation 
and insulating glass. 
 
Both the ground floor and the first floor of the farmhouse are ven-
tilated and cooled by the ClimaLevel underfloor heating system in 
a sustainable and innovative way that energy savings can reach up 
to 70%. 
 
Running cold water through the floor hoses cools the floor and the 
ventilation air. This application can lower the room temperature by 
up to 7°C compared to the outside temperature. 
 
 
GARDEN

The mature garden to the rear and to the left is beautifully lands-
caped and fully fenced. The garden is about 15 meters deep and 
about 25 meters wide, facing southwest and offering maximum 
privacy. 

Over the full width of the farmhouse you will find a sun terrace in 
paving. On the left is a lovely canopy, which is accessible from the 
kitchen and from the living room.  

Through a thoughtful planting of shrubs, trees and hedges, optimal 
privacy is guaranteed. This mature garden with large natural pond 
is equipped with a sprinkler pump to pump up groundwater. There 
is a shed for garden tools with an area of approximately 11 m².

The front garden is characterized by lawn and beech hedges.

This multifunctional building was also built in 2010 and is located on 
the right side of the plot. It is directly accessible from the driveway 
from the front as well as through two doors on the side. The whole 
is characterized by its own facilities for gas (own CV-combi boiler, 
2010), water, electricity, etc. This extension has underfloor heating 
and is well insulated by roof, floor, wall insulation and insulated 
glass. 

Currently the ground floor is used as a garage for four cars and as 
a relaxation area with a bar for parties. There is also a private toilet 
on the first floor. There is plenty of storage space. 
 
Given the location on the plot, the layout, the use of materials and 
the insulation package, this multifunctional extension can be used 
for many purposes:

- For informal care for live-in parents or children with extra care 
needs
- Living space for a nanny or au pair
- Studio or gallery space (artist, painter, etc.)
- Office space (dentist, physiotherapy, speech therapy etc.) 
- Original function as double garage with party room

The total area of the first floor is approximately 125 m². The garage 
has two electrically operated, segmental doors.

There is also the front of the garage ample parking for several cars 
on site.

EXTENSION FIRST FLOOR

Through the back staircase in the garage, there is access to the first 
floor. Here is a generous attic for storage.

EXTENSION GROUND FLOOR

INNOVATIE EN DUURZAAMHEID

Zowel de woonboerderij als het bijgebouw zijn uitgevoerd met 
onderhoudsvrije aluminium deuren en raamkozijnen. Het gehele 
object is optimaal geïsoleerd middels dak-, vloer- en muurisolatie 
alsmede isolatieglas.

Zowel de begane grond als de eerste verdieping van de woonboer-
derij wordendoor het ClimaLevel vloerverwarmingssysteem geven-
tileerd en gekoeld op een duurzame en innovatieve wijze waardoor 
de energiebesparing kan oplopen tot wel 70%.

Door koud water door de vloerslangen te laten lopen, koelt de 
vloer en de ventilatielucht. Door deze toepassing kan de ruimte tot 
wel 7°C lager zijn dan de buitentemperatuur.

TUIN

De volwassen tuin aan de achterzijde en aan de linkerzijde is fraai 
aangelegd en geheel omheind. De tuin is circa 15 meter diep en cir-
ca 25 meter breed, op het zuidwesten gelegen en optimaal privacy 
biedend oftewel zonder enige inkijk. 

Over de volle breedte van de woonboerderij is een zonneterras 
in sierbestrating aangelegd. Aan de linkerzijde is een heerlijke 
overkapping, welke bereikbaar is vanuit de leefkeuken als ook van-
uit de woonkamer.  

Dit multifunctionele bijgebouw is eveneens gebouwd in 2010 en 
gelegen aan de rechterzijde van de perceel. Het is rechtstreeks 
bereikbaar via de oprijlaan vanaf de voorzijde als ook via een twee-
tal loopdeuren in de zijgevel. Het geheel wordt gekenmerkt door 
eigen voorzieningen ten behoeve van gas (eigen cv-combi ketel, 
2010), water, elektra, et cetera. Dit bijgebouw is voorzien van vloer-
verwarming en optimaal geïsoleerd middels dak-, vloer-, muurisola-
tie en isolatieglas. 

Momenteel wordt de begane grond gebruikt als garage voor vier 
auto’s en als ontspanningsruimte met een bar voor feesten en 
partijen. Er is tevens een eigen toilet op de begane grond. Op de 
verdieping is volop bergruimte. 

Gezien de ligging op het perceel, de indeling, het materiaalgebruik 
en het isolatiepakket, is dit multifunctionele bijgebouw voor vele 
doeleinden te gebruiken:

- als zijnde tandem- of kangoeroewoning, ten behoeve van mantel-
zorg
  voor inwonende ouders danwel kinderen met extra zorgbehoefte
- woonruimte kindermeisje, au pair
- atelier- c.q. galerieruimte (kunstenaar, schilder etc.)
- kantoor- c.q. praktijkruimte (tandarts, fysiotherapie, logopedie 
etc.) 
- oorspronkelijke functie als dubbele garage met feestruimte

De totale oppervlakte van de begane grond bedraagt circa 125 m². 
De garage is voorzien van een tweetal elektrisch bedienbare, seg-
mentaal deuren.

Tevens is er de voorzijde van de garage volop parkeergelegenheid 
voor meerdere auto’s op eigen terrein.

BIJGEBOUW EERSTE VERDIEPING

Middels de steektrap achterin in de garage, is er toegang tot de 1e 
verdieping. Hier is een royale bergzolder ten behoeve van opslag-
ruimte.

BIJGEBOUW BEGANE GROND
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Someren-Eind is a village and part of the municipality of Someren. 
Someren consists of the cores Someren-Dorp, Someren-Eind, So-
meren-Heide and Lierop. Someren is centrally located between the 
municipalities of Eindhoven, Weert and Helmond. 
 
The population of the municipality of Someren on 1 January 2021 
was 19,418.  
 
Someren is a sprawling, industrialised, rural municipality with ap-
proximately with approximately 18,450 inhabitants. Many facilities 
have been built, such as walking and cycling paths, mountain bike 
routes, bridle paths and picnic tables. 
 
In addition to the many natural beauties, the characteristic church 
villages also have various 
mills, chapels and other beautiful monuments. 
The protected village sight De Boomen and the dome church in 
Lierop, The nature theatre De Donck, and the cosy centre of Some-
ren with its are certainly worth a visit. 

This beautiful farmhouse with extension is located on the outskirts 
of Someren-Eind. 

The location is ideal, in a quiet location and yet within minutes from 
the center of Someren with all daily amenities.

Elementary school the Vonder is located about 3 minutes by bike. 
Children from 4 to 12 years can find a customized education. With 
about 150 students it is a relatively small school and therefore big 
in quality and commitment.

In Someren, the rural lifestyle combined with practical amenities, 
Albert Heijn, Lidl, Action, Hema, Kruidvat, Blokker, a bakery, hair-
dresser, clothing stores, restaurants and various cultural and sports 
facilities, are within 10 minutes by car. 

The center of Eindhoven is easily accessible in about 30 minutes by 
car via the A67. The railway station of Maarheeze is about 10 minu-
tes by car and about 30 minutes by bike.

LOCATION AND VIEW

Someren-Eind is een dorp en onderdeel van de gemeente Some-
ren. Someren bestaat uit de kernen Someren-Dorp, Someren-Eind, 
Someren-Heide en Lierop. Someren ligt centraal tussen de gemeen-
tes Eindhoven, Weert en Helmond.

Het inwonersaantal op 1 januari 2021 in de gemeente Someren was 
19.418. 

Someren is een uitgestrekte, geïndustrialiseerde, plattelandsge-
meente met circa 18.450 inwoners. Er zijn vele voorzieningen aan-
gelegd, zoals wandel- en fietspaden, mountainbikeroutes, ruiter-
routes en picknicktafels.

Naast het vele natuurschoon zijn er in de karakteristieke kerkdor-
pen ook verschillende molens, kapelletjes en andere fraaie monu-
menten te zien. Het beschermd dorpsgezicht De Boomen en de 
koepelkerk te Lierop, het natuurtheater De Donck, en het gezellige 
centrum van Someren met zijn bezienswaardigheden zijn zeker 
een bezoek waard.

Deze fraaie woonboerderij met bijgebouw, is gelegen aan de rand 
van Someren-Eind. 

De ligging is ideaal, op een rustige locatie en toch binnen enkele 
minuten van het centrum van Someren met alle dagelijkse voorzie-
ningen.

Basisschool de Vonder is op circa 3 fietsminuten gelegen. Kinderen 
van 4 tot en met 12 jaar vinden daar onderwijs op maat. Met on-
geveer 150 leerlingen is het een relatief kleine school en daarmee 
groot in kwaliteit en betrokkenheid.

In Someren wordt het landelijke leefgenot gecombineerd met 
praktische voorzieningen; Albert Heijn, Lidl, Action, Hema, Kruid-
vat, Blokker, de bakker, kapsalon, kledingzaken, restaurants alsme-
de diverse culturele- en sportvoorzieningen, zijn binnen 10 automi-
nuten te bereiken. 

Het centrum van Eindhoven is goed en eenvoudig bereikbaar in 
circa 30 autominuten via de A67. Het NS-station van Maarheeze is 
op circa 10 autominuten en op circa 30 fietsminuten gelegen.

LOCATIE EN UITZICHT SOMEREN-EIND EN OMGEVING SOMEREN-EIND AND SURROUNDINGS
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Elementary school (De Vonder) :   approx. 850 meters
Secondary school (Varendonck College) :  approx. 3,7 kilometers
Technical University Eindhoven:   approx. 29.2 kilometers
International School (Oirschotsedijk) :  approx. 38,1 kilometer
Child care (Ziezo) :     approx. 1,1 kilometer

Family doctor (Deimann) :    approx. 850 metres
Dentist (Arnoldent) :    approx. 750 metres
Hospital (St. Jans Gasthuis Nederweert) :  approx. 15,2 kilometers

Town hall Someren :    approx. 3,5 kilometers
 
Supermarket (Attent Bosch) :   approx. 1.0 kilometers
Supermarket (Lidl) :     approx. 2.9 kilometers
Supermarket (Albert Heijn) :   approx. 3.4 kilometers
Restaurant (Ons Jongens) :    approx. 750 metres

Sports hall (De Postel) :   approx. 3,4 kilometers
Soccer field :      approx. 2,3 kilometers
Tennis club :      approx. 450 metres
Golf course :      approx. 5,3 kilometer

Eindhoven Airport :     approx. 36,4 kilometers
NS railway station (Maarheeze) :   approx. 11,3 kilometers
Bus stop (Nieuwendijk) :    approx. 900 metres
Petrol station (AVIA) :   approx. 1,0 kilometer

FACILITIES AND DISTANCESVOORZIENINGEN EN AFSTANDEN

Basisschool (De Vonder)   : ca. 850 meter
Middelbare school (Varendonck College) : ca. 3,7 kilometer
Technische Universiteit Eindhoven   : ca. 29,2 kilometer
Internationale School (Oirschotsedijk) : ca. 38,1 kilometer
Kinderopvang (Ziezo)   : ca. 1,1 kilometer

Huisarts (Deimann)    : ca. 850 meter
Tandarts (Arnoldent)    : ca. 750 meter
Ziekenhuis (St. Jans Gasth. Nederweert) : ca. 15,2 kilometer

Gemeentehuis Someren   : ca. 3,5 kilometer
 
Supermarkt (Attent Bosch)   : ca. 1,0 kilometer
Supermarkt (Lidl)    : ca. 2,9 kilometer
Supermarkt (Albert Heijn)   : ca. 3,4 kilometer
Restaurant (Ons Jongens)   : ca. 750 meter

Sporthal (De Postel)    : ca. 3,4 kilometer
Voetbalveld     : ca. 2,3 kilometer
Tennisvereniging    : ca. 450 meter
Golfbaan     : ca. 5,3 kilometer

Vliegveld Eindhoven Airport   : ca. 36,4 kilometer
NS station (Maarheeze)   : ca. 11,3 kilometer
Bushalte (Nieuwendijk)   : ca. 900 meter
Tankstation (AVIA)    : ca. 1,0 kilometer
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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.
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Beemdstraat 5       T 040 29 00 620

5653 MA Eindhoven      M 06 10 34 56 57

www.catomakelaars.nl      info@catomakelaars.nl


