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Dear sir, madam,

Thank you for your interest in this ready to move in farmhouse with 
outbuildings in Boerdonk (Meijerijstad). To give you a clear and 
complete picture of this spacious farmhouse with swimming pool, 
café and outbuilding with garage and carports, this documentation 
contains the following information:

Introduction  8
Facts & Figures  10

Pictures  14 - 69

Layout (floor plans)  70 - 75
Classification (extended description)  76 - 83

Location and surroundings  84 - 91
General information  92 - 95

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

With heartfelt greetings,

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

Geachte heer, geachte mevrouw,

Dank voor uw interesse in deze instapklare woonboerderij met bij-
gebouwen in Boerdonk (Meijerijstad). Om u een helder en compleet 
beeld van deze riante boerderij met zwembad, café en bijgebouw met 
garage en carports te geven, bevat deze documentatie de volgende 
informatie:

Introductie     8
Feiten & Cijfers    10

Foto’s      14 - 69

Indeling (plattegronden)   70 - 75
Indeling (uitgebreide omschrijving)  76 - 83

Locatie en omgeving    84 - 91
Algemene informatie    92 - 95

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. Large plot.
Thanks to the fenced-in plot of 6880 m², bordered by mature trees, 
shrubs and hedges, it is ideal for animal lovers with sheep, chic-
kens, goats, ponies and horses, but also for a fruit orchard, a tennis 
court or a solar panel field.

2. Possibilities for habitation.
With approximately 1850 m³ capacity in combination with a large 
insulated outbuilding c.q. woodshed with all amenities, there is 
plenty of room for a home business, nanny or (informal) care flat, 
double occupancy and also for a large (blended) family with child-
ren for plenty of play and discovery space.

3. Ready to move in. 
Around 2000, all facades with the authentic handmade bricks and 
the complete roof have been rebuilt; from 2007 the property has 
been rearranged, optimally insulated and finished with durable, 
solid materials and with original, rustic style elements.

4. Freedom and privacy.
Extraordinarily fantastic and free living in a friendly church village 
with optimal privacy and with a generous sense of space and tran-
quility.

5. Location.
At the edge of the village, rural and green living in the Brabantse 
Peel and yet a short distance from the main road N279 along the 
Zuid-Willemsvaart to Helmond and Den Bosch; about 20 car minu-
tes from Eindhoven and within cycling distance of daily facilities 
and (primary) schools (with out-of-school care, BSO).

1. Groots perceel.
Dankzij het omheinde perceel van 6880 m², omzoomd door vol-
wassen bomen, struiken en hagen, ideaal voor dierenliefhebbers 
van schapen, kippen, geiten, pony’s en paarden, maar ook voor 
een fruitboomgaard, een tennisbaan of een zonnepanelenweide.

2. Mogelijkheden bewoning.
Met circa 1850 m³ inhoud in combinatie met groots geïsoleerd bij-
gebouw c.q. veldschuur met alle voorzieningen, is er volop ruimte 
te over voor bedrijf aan huis, nanny- of (mantel)zorgappartement, 
dubbele bewoning en ook voor een groot (samengesteld) gezin 
met kinderen voor volop speel- en ontdekruimte.

3. Instapklaar. 
Rond 2000 zijn alle gevels met de authentieke handvormstenen en 
het complete dak, opnieuw opgetrokken; vanaf 2007 is het pand 
opnieuw ingedeeld, optimaal geïsoleerd en afgewerkt met duurza-
me, degelijke materialen en met originele, rustieke stijlelementen.

4. Vrijheid en privacy.
Buitengewoon fantastisch en vrij wonen in een vriendelijk kerkdorp 
met optimale privacy en met riant gevoel van ruimte en rust.

5. Locatie.
Aan de dorpsrand, landelijk en groen wonen in de Brabantse Peel 
en toch op korte afstand van de doorgaande weg N279 langs de 
Zuid-Willemsvaart naar Helmond en Den Bosch; op circa 20 automi-
nuten van Eindhoven en op fietsafstand van dagelijkse voorzienin-
gen en (basis)scholen (met buitenschoolse opvang, BSO).

5 PLUS POINTS OF THIS READY TO MOVE IN 
FARMHOUSE WITH OUTBUILDINGS, GARDEN 
WITH OUTDOOR POOL AND MEADOW

5 PLUSPUNTEN VAN DEZE INSTAPKLARE WOON-
BOERDERIJ MET BIJGEBOUWEN, TUIN MET 
BUITENZWEMBAD EN WEILAND
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In fact, this large farmhouse on the large plot can almost be called 
an estate. The five children of the current owners had a wonderful 
time here, says the man of the house: “When I came home from 
work, there were many of their friends’ bikes here. They could play 
to their heart’s content in the swimming pool, on the korfball pitch 
and on the large lawns.”

After fourteen years, the family is saying goodbye to this wonder-
ful family home: “But a new and wonderful home is waiting for 
them: “My grandmother’s family home a little further down the 
road is the farm where we want to live. The children are getting 
older, they continue their studies and work, and they leave home. 
Now is the right time to go.”

The owners have completely rebuilt the substantial farmhouse in 
every detail: “We have pulled the living area and the former stables 
together. Only the outer walls and the roof remained, the rest we 
rebuilt ourselves from 2007 onwards with the help of real crafts-
men.

That the farmhouse can still be called authentic can be seen in 
the reuse of the facade bricks and the original bakery next to the 
paved terrace, which now serves as a storage room: “It is the only 
one that doesn’t have a thatched roof; that’s where the hams were 
baked.”

The detached field barn is newly built on the spot where a stable 
used to be: “With the double carport, covered bike shed and the 
large indoor garage that I use for my rally hobby with a large, pa-
ved parking area in front of it.”  
 

INTRODUCTIONINTRODUCTIE

Eigenlijk is deze grote woonboerderij op het forse perceel bijna 
een landgoed te noemen. De vijf kinderen van de huidige eigena-
ren hebben er een heerlijke tijd gehad, vertelt de heer des huizes: 
“Als ik thuiskwam van de zaak, stonden hier vele fietsen van hun 
vriendjes en vriendinnetjes. Ze konden naar hartenlust spelen in 
het zwembad, op het korfbalveld en op de grote gazons.”

Na veertien jaar gaat het gezin afscheid nemen van dit heerlijke 
familiehuis: “Maar er staat een nieuw en heerlijk thuis te wachten: 
“Het stamhuis van mijn oma even verderop, dat is de boerderij 
waar wij willen gaan wonen. De kinderen worden ouder, ze gaan 
verder studeren en werken, en het huis uit. Nu is het juiste moment 
om te gaan.”

De eigenaren hebben de forse woonboerderij compleet en tot in 
detail verbouwd: “We hebben het woongedeelte en de voormali-
ge stallen bij elkaar getrokken. Alleen de buitenmuren en het dak 
zijn uiteindelijk gebleven, de rest hebben we zelf vanaf 2007 opge-
bouwd met goede hulp van echte vaklieden.

Dat de boerderij toch nog authentiek te noemen is, is te zien aan 
het hergebruik van de gevel-bakstenen en het originele bakhuisje 
naast het bestrate terras, dat nu dienstdoet als berging: “Dat heeft 
als enige geen rieten dak; daarin werden de hammen gebakken.”

De vrijstaande veldschuur is nieuw opgetrokken op de plek waar 
voorheen een stal stond: “Met de dubbele carport, overdekte fiet-
senstalling en de grote inpandige garage die ik gebruik voor mijn 
rallyhobby met ervoor een groot, bestraat parkeerplein gelegen.” 
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detached long-farmhouse with bakery, field barn, surrounding garden 
with outdoor pool and pasture

1850, newly built from 1996 onwards and rearranged, insulated and finis-
hed from 2007 onwards.

Municipality Erp
Section S
Numbers 1438, 1439 and 1440
Approximately 6880 m²

approximately 445 m²

approximately 10 m²

approximately 61 m²

approximately 14 m²

approximately 115 m²

approximately 60 m²

approximately 705 m²

approximately 1850 m³

11 rooms (living room, 8 bedrooms, office and recreation room)

in the detached double garage, under the double carport and on the priva-
te parking lot in front of it

Object

Year built

Cadastral area

Land area

Living space farmhouse

Built-up area farmhouse (patio roof)

Surface area other indoor space (storage attic)

Surface area annexe 1: porch

Surface annexe 2: barn on ground and 1st floor

Surface of annex 2: double carport and pool cover

Total surface 

Contents farmhouse excluding annexes 
(According to measurement certificate)

  

Number of rooms

Parking

vrijstaande langgevelboerderij met bakhuisje, veldschuur, tuin rondom 
met buitenzwembad en weiland

1850, nieuw opgetrokken vanaf 1996 en opnieuw ingedeeld, geïsoleerd en 
afgewerkt vanaf 2007

Gemeente Erp
Sectie S
Nummers 1438, 1439  en 1440
circa 6880 m²

circa 445 m²

circa 10 m²

circa 61 m²

circa 14 m²

circa 115 m²

circa 60 m²

circa 705 m²

circa 1850 m³

11 kamers (woonkamer, 8 slaapkamers, werkkamer en ontspannings-
ruimte)

in de vrijstaande dubbele garage, onder de dubbele carport en op het 
eigen parkeerplein ervoor

Object

Bouwjaar

Kadastraal bekend

Perceeloppervlakte

Woonoppervlakte woonboerderij

Gebouwgebonden buitenruimte woonboerderij (patio-overkapping)

Oppervlakte overige inpandige ruimte (bergzolder)

Oppervlakte bijgebouw 1: bakhuis

Oppervlakte bijgebouw 2: veldschuur begane grond en verdieping

Oppervlakte bijgebouw 2: dubbele carport en overkapping zwembad

Totale oppervlakte 

Inhoud woonboerderij exclusief bijgebouwen 
(conform meetcertificaat)

  

Aantal kamers

Parkeren

FACTS & FIGURESFEITEN & CIJFERS
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provisionally A

yes, insulating roof boards, screw roof on straw
yes
yes
yes, entire farmhouse

central heating combi boiler Vaillant HR 2007
entire ground floor, both bathrooms and toilet on 1st floor
central heating combi boiler Vaillant HR 2007

-  electric robot mower
-  central vacuum cleaning system
-  mechanical ventilation
-  sprinkler system for the entire plot on iron-free groundwater
-  all light switches in the toilets and on the entire 1st floor on motion sen-
sors
-  data and TV connections in all rooms
-  preparations for home automation 
 
 
 
 

partly baked tiles, mostly thatched screw roof (closed roof, the thatch 
is attached with a screw to which wire is attached to the sheet material 
underneath), thatch replenished in 2018  
 
masonry walls built in cavity 
 
ground floor and first floor concrete floors, second floor wooden floor 
 
hardwood window frames and doors  
 
solid wooden inner door frames and solid wooden inner doors with identi-
cal fittings 
 

Energy label

Insulation of roofs
Insulation of facades

Insulation floors
Insulation glass

Heating
Underfloor heating

Hot water

Technical facilities

Material roofs

Material of the facades

Material floors

Material of outer frames

Material inner frames

voorlopig A

ja, isolatiedakplaten, schroefdak op riet
ja
ja
ja, gehele woonboerderij

cv-combi-ketel Vaillant HR 2007
gehele begane grond, beide badkamers en toilet op de 1e verdieping
cv-combi-ketel Vaillant HR 2007

-   elektrische robotmaaier
-   centraal stofzuigsysteem
-   mechanische ventilatie
-   beregeningsinstallatie gehele perceel op ijzervrij grondwater
-   alle lichtschakelaars in de toiletten en op de gehele 1e verdieping op 
bewegingssensoren
-   data- en tv-aansluitingen in alle kamers
-   voorbereidingen domotica voorzieningen

deels gebakken pannen, grotendeels rieten schroefdak (gesloten dak, het 
riet is vastgemaakt met een schroef waaraan draad is bevestigd op het 
ondergelegen plaatmateriaal), riet bijgestoken in 2018 

in spouw gebouwde metselwerk gevels

begane grond en eerste verdieping betonnen vloeren, tweede verdieping 
houten vloer

hardhouten kozijnen en deuren 

massief houten binnendeurkozijnen en massief houten binnendeuren met 
identiek beslag

Energielabel

Isolatie daken
Isolatie gevels

Isolatie vloeren
Isolatie glas

Verwarming
Vloerverwarming

Warm water

Technische voorzieningen

Materiaal daken

Materiaal gevels

Materiaal vloeren

Materiaal buitenkozijnen

Materiaal binnenkozijnen

MATERIAALGEBRUIK 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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GARAGE / FIELD SHED
GARAGE / VELDSCHUUR
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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

RESIDENTIAL FARMHOUSE - first floorWOONBOERDERIJ - eerste verdiepingWOONBOERDERIJ - begane grond RESIDENTIAL FARMHOUSE - ground floor
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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

OUTBUILDING 1 BAKERY - ground floorBIJGEBOUW 1 BAKHUIS - begane grondWOONBOERDERIJ - tweede verdieping RESIDENTIAL FARMHOUSE - second floor
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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

OUTBUILDING 2 GARAGE / FIELD SHED - first floorBIJGEBOUW 2 GARAGE / VELDSCHUUR - eerste verdiepingBIJGEBOUW 2 GARAGE / VELDSCHUUR - begane grond OUTBUILDING 2 GARAGE / FIELD SHED  - ground floor
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Floor finish: partly baked floor tiles, partly linoleum, partly oak floor boards
Wall finishes: plaster, partially farmers plaster
Ceiling finish: partially stucco, partially wooden beamed ceilings

Reception hall: approximately 10 m²
Living room: approximately 67 m²
Workroom 1/office: approximately 20 m²
Technical room: approximately 13 m²
Kitchen: approximately 45 m²
Utility room: approximately 9 m²
Laundry room: approximately 8 m²
Relaxation room/brown café: approximately 43 m²

Vloerafwerking: deels gebakken vloertegels, deels linoleum, deels eiken 
houten vloerdelen
Wandafwerking: stucwerk, deels boeren stucwerk
Plafondafwerking: deels stucwerk, deels houten balken plafonds

Ontvangsthal: circa 10 m²
Woonkamer: circa 67  m²
Werkkamer 1/kantoor: circa 20 m²
Technische ruimte: circa 13 m²
Leefkeuken: circa 45 m²
Bijkeuken: circa 9 m²
Waskamer: circa 8 m²
Ontspanningsruimte/bruin cafe: circa 43 m²

From the living kitchen, through sliding doors as well as from the 
hallway through a wicket door, the spacious and bright study 1/
office can be reached with double garden doors with stained-glass 
skylights. This spacious room is also very suitable for example as 
a television, game or playroom. In the corridor next to the living 
room, with renovated oak floorboards, is under the stairs a practi-
cal and large storage or games closet made.

The straight corridor leads to the Z-shaped living room with plenty 
of light and views on three sides. There is a centrally located gas 
fireplace with sandstone hearth. In the right corner, where there 
used to be an upstairs room, there is now a raised work/sitting 
area, with oak staircase and balustrade. The stucco ceiling of the li-
ving room is beautifully finished with mouldings, curtain coves and 
recessed spotlights. Then the high lobby with meter cupboard with 
double door, a guest toilet with hand basin and urinal and the fixed 
oak staircase to the floor.

Next to the utility room is the practical laundry room with sink and 
laundry hatch from bathroom 2. On the other hand is the relaxation 
area, over the full depth of the farmhouse with its own bar, com-
plete with brown-café equipment, tap, closed staircase to the first 
floor, double doors to sun terrace and backyard as well as double 
doors to the patio terrace towards the kitchen.

LAYOUT

This more than 100-year-old farmhouse is as good as new; all the 
original bricks have been stripped and reused. Furthermore, all 
outer frames, doors and windows have been renewed and made of 
hardwood. All internal doors are of solid wood and high, the deco-
rative architraves are of MDF and the plinths on which they rest are 
of hard stone to protect them from the hoover or mopping water. 
The gutters and rainwater drains all around are made of copper.

GROUND FLOOR

The entrance to the farmhouse is in the side wall, next to the beau-
tiful flower garden, but this is rarely used because everyone is used 
to back through the utility room to enter. 

Adjacent to the utility room, with kitchenette and sink as well as 
toilet with urinal, is the spacious kitchen, the central heart of the 
farmhouse. The wooden beam ceiling against the concrete floor, 
gives the whole a rural look, matching the stained wood panelling 
around. The whole is equipped with double garden doors with 
stained-glass skylights to the landscaped backyard with sun terrace 
and outdoor pool.

The kitchen is fully customised and equipped with handmade 
granite worktops. In the large sink island, opposite the kitchen unit 
across the full width of the room, there is a black and white tiled 
sink and plenty of cupboard space.

The six-burner Boretti with grill and two ovens, is centred in the 
granite countertop, under the rustic, wooden fireplace with large 
windows on either side overlooking the front garden.

Directly accessible from the kitchen, is the utility room with the 
central heating system, the boiler and room for an extra fridge and 
freezer. This room is also used as a storage, pantry and storeroom.

In addition to the kitchen there is a covered patio terrace where 
all seasons are good and sheltered stay. This terrace is accessible 
through double doors in both the kitchen and the relaxation area 
with bar.

Vanuit de leefkeuken is via schuifdeuren als ook vanuit de gang via 
een loopdeur, de ruime en lichte werkkamer 1/kantoor te bereiken 
met dubbele tuindeuren met glas-in-lood bovenlichten. Deze riante 
ruimte is ook uitermate geschikt als bijvoorbeeld televisie-, game- 
of speelkamer. In de gang ernaast richting de woonkamer, met 
gerenoveerde eikenhouten plankenvloer, is onder de trappenpartij 
een praktische en grote voorraad- c.q. spelletjeskast gemaakt.

De rechte gang komt uit in de Z-vormige woonkamer met aan drie 
zijden volop licht en zicht. Er is een centraal gesitueerde gashaard 
met zandstenen schouwpartij. Rechts in de hoek, waar voorheen 
een opkamer was, is nu een verhoogde werk-/zitplek gerealiseerd, 
met eikenhouten trap en balustrade. Het stucwerk plafond van 
de woonkamer is fraai afgewerkt met sierlijsten, gordijnkoven en 
inbouwspots. Aansluitend is de hoge ontvangsthal met meterkast 
met dubbele deur, een gastentoilet met fonteintje en urinoir en de 
vaste, eikenhouten bordestrap naar de verdieping.

Naast de bijkeuken is enerzijds de praktische waskamer met goot-
steen en wasluik vanuit badkamer 2. Anderzijds is de ontspannings-
ruimte, over de volle diepte van de boerderij met eigen bar, com-
pleet met bruin-café inrichting, tapinstallatie, dichte trap naar de 
eerste verdieping, dubbele openslaande deuren naar zonneterras 
en achtertuin als ook dubbele openslaande deuren naar het patio-
terras richting de leefkeuken.

INDELING

Deze meer dan 100 jaar oude boerderij is zo goed als nieuw; alle 
originele bakstenen zijn afgebikt en opnieuw gebruikt. Verder zijn 
alle buitenkozijnen, deuren en ramen vernieuwd en in hardhout 
uitgevoerd. Alle stompe binnendeuren zijn van massief hout en 
hoog, de sierlijke architraven zijn van MDF en de neuten waarop 
ze rusten van hardsteen om ze te beschermen tegen de stofzuiger 
of dweilwater. De dakgoten en hemelwaterafvoeren rondom, zijn 
uitgevoerd in koper.

BEGANE GROND

De entree van de woonboerderij is in de zijgevel, naast de fraaie 
bloementuin, echter deze wordt zelden gebruikt omdat een ieder 
gewoon is om hier achterom via de bijkeuken binnen te komen. 

Aansluitend aan de bijkeuken, met keukenblok en gootsteen als 
ook toilet met urinoir, is de riante leefkeuken, het centrale hart van 
de woonboerderij. Het houten balkenplafond tegen de betonnen 
verdiepingsvloer, geeft het geheel een landelijke uitstraling, pas-
send bij de gebeitste houten lambrisering rondom. Het geheel is 
uitgevoerd met dubbele tuindeuren met glas-in-lood bovenlichten 
naar de aangelegde achtertuin met het zonneterras en het buiten-
zwembad.

De keuken is geheel op maat gemaakt en uitgerust met handge-
maakte granito-werkbladen. In het grote spoeleiland, tegenover 
het keukenblok over de volle breedte van de ruimte, is een zwart-
wit betegelde gootsteen en volop kastruimte.

De zespits Boretti met grillplaat en twee ovens, staat gecentreerd 
in het granito-aanrecht, onder de landelijke, houten schouw met 
aan weerszijden grote ramen die uitkijken over de voortuin.

Direct toegankelijk vanuit de leefkeuken, is de technische ruimte 
met de cv-installatie, de boiler en plaats voor een extra koelkast en 
vriezer. Tevens is deze ruimte in gebruik als voorraad-, proviand- en 
bergkamer.

Naast de leefkeuken is er een overdekt patioterras waar het alle 
seizoenen goed en beschut toeven is. Dit terras is bereikbaar via de 
dubbele openslaande deuren in zowel de keuken als in de ontspan-
ningsruimte met bar.
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First floor:
Floor finish: pvc
Wall finish: stucco
Ceiling finish: stucco

Bedroom 2 including dressing room: approximately 35 m²
Bathroom 1: approximately 15 m²
Bedroom 3: approximately 11 m²
Bedroom 4: approximately 12 m²
Bedroom 5: approximately 7 m²
Bedroom 6: approximately 17 m²
Bedroom 7: approximately 16 m²
Bedroom 8: approximately 11 m²
Bedroom 9: approximately 34 m²
Bathroom 2: approximately 9 m²

Second floor:
Floor finish: wooden underlayment floorboards
Ceiling finish: wooden underlayment roof boards

Storage attic: approximately 61 m²

Eerste verdieping:
Vloerafwerking: pvc
Wandafwerking: stucwerk
Plafondafwerking: stucwerk

Slaapkamer 2 inclusief garderobekamer: circa 35 m²
Badkamer 1: circa 15 m²
Slaapkamer 3: circa 11 m²
Slaapkamer 4: circa 12 m²
Slaapkamer 5: circa 7 m²
Slaapkamer 6: circa 17 m²
Slaapkamer 7: circa 16 m²
Slaapkamer 8: circa 11 m²
Slaapkamer 9: circa 34 m²
Badkamer 2: circa 9 m²

Tweede verdieping:
Vloerafwerking: houten underlayment vloerplaten
Plafondafwerking: houten underlayment dakplaten

Bergzolder: circa 61 m²

 

FIRST FLOOR

The oak spiral staircase in the reception hall leads to the T-shaped 
landing with balustrade. Thanks to beautiful windows by the stairs 
and opposite in the round dormer, there is a lot of daylight. Here is 
also the separate toilet with urinal.

To the left, the hallway leads to the parental suite. This consists 
of a large bedroom 1 with semicircular window in the dormer and 
a subsequent wardrobe room with its own door to the spacious 
bathroom 1. This is luxuriously equipped with a double corner bath 
under the large dormer window under the thatched roof, a round 
granite shower and a large sink with cabinet conversion. On the 
left is also children’s bedroom 2 located with Velux skylight.

The right wing has no less than six bedrooms, all with light swit-
ches with motion sensors and one or two Velux skylights with 
blackout blinds in the roof area. All these rooms use bathroom 2, 
with large, round walk-in shower, washbasin on wall unit and a lau-
ndry chute that leads to the laundry room on the ground floor.

At the end of this right wing, across the full depth of the farm-
house, is the large bedroom 9 with three Velux roof windows and 
the technical storage cupboard where the ventilation system is in-
stalled. From this room is the closed, second closed staircase down 
to the relaxation area with the indoor bar.

SECOND FLOOR

Through the staircase in bedroom 4 is the attic accessible, over the 
full width of the farm of over 27 meters. 

EERSTE VERDIEPING

De eikenhouten bordestrap in de ontvangsthal, komt boven uit 
op de T-vormige overloop met balustrade. Dankzij fraaie ramen bij 
de trap en ertegenover in de ronde dakkapel, is er opvallend veel 
daglicht. Hier is ook het aparte toilet met urinoir.

Links voert de gang naar de ouderlijke suite. Deze bestaat uit een 
flinke slaapkamer 1 met halfrond raam in de dakkapel en aanslui-
tend een garderobekamer met eigen loopdeur naar de riante bad-
kamer 1. Deze is luxueus uitgerust met een tweepersoons hoekbad 
onder het grote dakkapelraam onder de rieten kap, een ronde 
granito inloopdouche en een grote wastafel met kastombouw. 
Aan de linkerzijde is tevens kinderslaapkamer 2 gelegen met Velux 
dakraam.

De rechtervleugel telt maar liefst zes slaapkamers, alle met licht-
schakelaars met bewegingssensoren en één of twee Velux dakra-
men met verduisterings-rolgordijnen in het dakvlak. Al deze kamers 
maken gebruik van badkamer 2, met grote, ronde inloopdouche, 
wastafel op wandmeubel en een waskoker die uitkomt in de was-
kamer op de begane grond.

Aan het einde van deze rechtervleugel is over de volle diepte van 
de boerderij de grote slaapkamer 9 met drie Velux dakramen en de 
technische bergkast waar het ventilatiesysteem is geïnstalleerd.
Vanuit deze kamer is de afgesloten, tweede dichte trap naar bene-
den; deze komt uit in de ontspanningsruimte met de inpandige bar.

TWEEDE VERDIEPING

Via de vaste trap in slaapkamer 4 is de bergzolder bereikbaar, over 
de volle breedte van de boerderij van ruim 27 meter. 
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Bakhuisje: circa 14 m²
Inpandige garage: circa 57 m²
Overkapping zwembad: circa 26 m²
Dubbele carport: circa 34 m²
Bergzolder: circa 58 m²

OUTBUILDING 1: BAKERY

OUTBUILDING 2: FIELD BARN WITH INDOOR 
GARAGE, DOUBLE CARPORT AND CANOPY

At the place of the former barn, this spacious outbuilding 2 with 
rural look and thatched roof has been realised. It now serves as 
a double carport for cars and bicycles, as storage space and as a 
hobby garage.

With adapted doors, there is room in the garage area for at least 
two to three cars. The swimming pool installation is also located in 
this area. Over the full depth and width of the outbuilding is a sto-
rage attic with fixed stairs from the garage, which is currently used 
as a sports and fitness room.

The whole is insulated and equipped with double doors, hardwood 
windows with insulated glass, electricity, drainage and water 
supply connection. This offers numerous options; from business, 
workshop or salon at home to separate care or nanny house or 
bed&breakfast on private property.

The large and cosy roof on the pool side can be converted into a 
covered terrace, with an outdoor kitchen for example.

BIJGEBOUW 1: BAKHUISJE

BIJGEBOUW 2: VELDSCHUUR MET INPANDIGE 
GARAGE, DUBBELE CARPORT EN OVERKAPPING

Op de plaats van de voormalige schuur is dit ruime bijgebouw 2 
met landelijke uitstraling en rieten kap gerealiseerd. Het doet nu 
dienst als dubbele carport voor auto’s en fietsen, als berging en als 
hobby-garage.

Met aangepaste deuren is er in het garagedeel plaats voor zeker 
twee tot drie auto’s. In deze ruimte is ook de zwembadinstallatie 
gesitueerd. Over de volle diepte en breedte van het bijgebouw is 
een bergzolder met vaste trap vanuit de garage, die momenteel 
gebruikt wordt als sport- en fitnessruimte.

Het geheel is geïsoleerd en uitgerust met dubbele openslaande 
deuren, hardhouten ramen met isolatieglas, elektra, afvoer en aan-
voer wateraansluiting. Dit biedt tal van opties; van bedrijf, atelier of 
salon aan huis tot aparte zorg- of nannywoning of bed&breakfast 
op eigen terrein.

De grote en gezellige overkapping aan de zwembadzijde kan nog 
worden ingericht als overdekt terras, met bijvoorbeeld een buiten-
keuken.

 

Bakery: approximately 14 m²
Closed garage: approximately 57 m²
Roofing for swimming pool:  approximately 26 m²
Double carport: approximately 34 m²
Storage attic: approximately 58 m²

Dit voormalige bakhuisje, voor het roken en bakken van ham-
men, is nu in gebruik als berging. Het kan desgewenst worden 
omgebouwd tot poolhouse.

This former bakery, for smoking and baking hams, is now used as a 
storage room. If desired, it can be converted into a pool house.
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GARDEN, OUTDOOR SPACE, TERRACES AND 
SWIMMING POOL

The farmhouse is, as usual, with the end wall to the quiet, through 
road. The building is at some distance, with a recently laid out side 
garden with ornamental grass, from the double bicycle path from 
Beek en Donk to Erp with green strip.

The front garden lies to the side, at the formal entrance. This is 
completely shielded by a high evergreen hedge, a wild chestnut 
and decorated with a sea of purple cattails where many bees and 
bumblebees are attracted.

The whole plot is fenced and surrounded by mature shrubs - inclu-
ding beech hedges and laurel - and trees, for optimal privacy. The 
space between the farmhouse, the bakery and the field shed is de-
voted to a large paved terrace with awning, the private and fenced 
outdoor pool (measuring approximately 9.00 x 4.50 c 1.50 meters) 
with a section of artificial grass and a large lawn.

Behind the fence and the outbuilding 2, the plot extends to the 
edge of the trees. All this land lends itself to numerous private 
initiatives; from vegetable and herb gardens to fruit orchards, from 
tennis courts to sports fields and playgrounds and from keeping 
chickens, goats and bees to solar panel meadows (out of sight).

It is also possible to turn the outbuilding (partly) into a horse sta-
ble; there is enough space on the plot for a horse paddock and a 
horse box.

TUIN, BUITENRUIMTE, TERRASSEN EN ZWEMBAD

De woonboerderij staat, zoals gebruikelijk, met de kopgevel naar 
de rustige, doorgaande weg. De bebouwing ligt op enige afstand, 
met een recent aangelegde zijtuin met siergras, van het dubbele 
fietspad van Beek en Donk naar Erp met groenstrook.

De voortuin ligt dus opzij, bij de formele entree. Deze is geheel af-
geschermd met een hoge, groenblijvende heg, een wilde kastanje 
en ingericht met een zee van paarse kattenstaarten waar vele bijen 
en hommels op af komen.

Het gehele perceel is omheind en rondom begroeid met volwassen 
struiken – waaronder beukenhagen en laurier - en bomen, voor op-
timale privacy. De ruimte tussen boerderij, bakhuisje en veldschuur 
is besteed aan een groot bestraat terras met zonnescherm, het 
eigen en omheinde buitenzwembad (afmeting circa 9.00 x 4.50 x 
1.50 meter)  met een gedeelte kunstgras en een fors gazon.

Achter de omheining en het bijgebouw 2 loopt het perceel nog ver 
door, tot aan de bomenrand. Al deze grond leent zich voor tal van 
particuliere initiatieven; van groenten- en kruidentuin tot fruit-
boomgaard, van tennisbaan tot sportveld en speeltuin en van het 
houden van kippen, geiten en bijen tot zonnepanelenweide (uit het 
zicht).

Ook kan van het bijgebouw (deels) een paardenstal worden ge-
maakt; er is op het perceel ruimte genoeg voor een paardenweide 
en paardenbak.
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The village probably originated from a Frankish farmstead around 
700, from which the hamlet gradually grew in the vast heathland. 
Already in the fifteenth century, long before the Zuid-Willemsvaart 
was constructed, there was a Saint Cornelius Chapel.

The village of Boerdonk is situated between the Zuid-Willemsvaart 
and the Aa. The parish with its almost eight hundred inhabitants 
forms part of the municipality of Meijerijstad, together with the lar-
ger towns of Schijndel, Sint-Oedenrode and Veghel, and the smaller 
ones of Erp, Nijnsel, Zijtaart, Boskant, Mariaheide, Eerde, Wijbosch, 
Keldonk and Olland. Beek en Donk and Gemert are also nearby.

About half of Meijerijstad is part of the National Landscape Het 
Groene Woud, with agricultural poplar landscape, forests and 
marshes. The cores are well connected thanks to frequent bus 
connections and an intricate system of bicycle paths and roads, 
including the A50 and N279. Near Boerdonk is nature reserve Het 
Hurkske.

LOCATION AND VIEW

This grand farmhouse, on the outskirts of Boerdonk, has one 
hundred per cent privacy and green views all around. The windows 
in the end wall look out over the green strip with mature trees and 
the farmlands.

Boerdonk is an authentic Brabant village, where everyone knows 
and greets each other. Many entrepreneurs and farmers live in 
the small, atmospheric core surrounded by greenery. The com-
munity and social cohesion are close, as is evident from the active 
community centre Den Hazenpot, in the former vicarage next to 
the Servatius church. The village has its own primary school with 
after-school care, hotel-café and sports club.

LOCATIE EN UITZICHT

Het dorp is waarschijnlijk ontstaan uit een Frankische ontginnings-
boerderij rond 700, waaruit langzamerhand de buurtschap groeide 
in de uitgestrekte heide. Al in de vijftiende eeuw was er de Sint-Cor-
neliuskapel, lang voor de Zuid-Willemsvaart werd aangelegd.

Het dorpje Boerdonk ligt tussen de Zuid-Willemsvaart en de Aa. 
Het kerkdorp met zijn bijna achthonderd inwoners maakt deel uit 
van gemeente Meijerijstad, samen met grotere plaatsen Schijndel, 
Sint-Oedenrode en Veghel, en de kleinere Erp, Nijnsel, Zijtaart, Bos-
kant, Mariaheide, Eerde, Wijbosch, Keldonk en Olland. Ook Beek en 
Donk en Gemert zijn vlakbij.

Ongeveer de helft van Meijerijstad is deel van het Nationaal Land-
schap Het Groene Woud, met agrarisch populierenlandschap, bos-
sen moerassen. De kernen zijn onderling goed verbonden, dankzij 
frequente busverbindingen en een fijnmazig stelsel van fietspaden 
en wegen, waaronder de A50 en N279. Vlakbij Boerdonk ligt na-
tuurgebied Het Hurkske.

Deze grootse woonboerderij, aan de rand van Boerdonk, heeft 
honderd procent privacy en groen uitzicht rondom. De ramen in de 
kopgevel kijken uit over de groenstrook met volwassen bomen en 
de landerijen.

Boerdonk is een authentiek Brabants dorp, waar iedereen elkaar 
kent en groet. In de sfeerrijke, kleine kern midden in het groen 
wonen veel ondernemers en agrariërs. De gemeenschap en sociale 
cohesie zijn hecht, blijkt ook uit het actieve gemeenschapshuis Den 
Hazenpot, in de voormalige pastorie naast de Servatiuskerk. Het 
dorpje heeft een eigen basisschool met buitenschoolse opvang, 
hotel-café en sportvereniging.

BOERDONK, MEIJERIJSTAD EN OMGEVING BOERDONK, MEIJERIJSTAD AND SUROUNDINGS
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FACILITIES AND DISTANCES

Childcare and BSO Donkey:     approx. 2.6 km
Elementary school with BSO (Sint Nicolaas):  approx. 650 m
Secondary school (Commanderij College):   approx. 4.7 km
Secondary school (Dr. Knippenbergcollege):  approx. 9.5 km
University (Tilburg):      approx. 65.5 km
University (TU/e):      approx. 18.8 km

Medical Center Beek en Donk:    approx. 3.3 km
Pharmacy (Beek en Donk):     approx. 3.3 km
Dentist (Beek en Donk):     approx. 2.9 km
Hospital (Elkerliek):      approx. 9.8 km

Town hall:       approx. 9.9 km

Supermarket (Plus):      approx. 2.8 km
Supermarket (Jumbo):     approx. 3.8 km
Hotel Cafe Hart van Bourdonck:    approx. 700 m
  
Soccer (RKVV Boerdonk):     approx. 500 m
Tennis (LTC Erp):      approx. 4.4 km
Field hockey (HC Gemert):     approx. 7.2 km
Riding school (De Raam):     approx. 6.4 km
Swimming pool (Drie Essen Laarbeek):   approx. 3.5 km
Helmondse Golfclub Overbrug:    approx. 8.6 km

Airport (Eindhoven Airport):    approx. 35.9 km
NS-station (Helmond):     approx. 12.8 km
Fuel station (Tank-Stop):    approx. 50 m
Bus stop (Boerdonk church):   approx. 650 m
  
Veghel city center:      approx. 11.2 km
Eindhoven center:      approx. 21.8 km
Helmond center:      approx. 13.4 km
‘s-Hertogenbosch center:     approx. 30.7 km

VOORZIENINGEN EN AFSTANDEN

Kinderopvang en BSO Donkey:   ca. 2,6 km
Basisschool met BSO (Sint Nicolaas):  ca. 650 m
Middelbare school (Commanderij College):  ca. 4,7 km
Middelbare school (Dr.-Knippenbergcollege): ca. 9,5 km
Universiteit (Tilburg):    ca. 65,5 km
Universiteit (TU/e):     ca. 18,8 km

Huisarts (medisch centrum Beek en Donk):  ca. 3,3 km
Apotheek (Beek en Donk):    ca. 3,3 km
Tandarts (Beek en Donk):    ca. 2,9 km
Ziekenhuis (Elkerliek):    ca. 9,8 km

Gemeentehuis:     ca. 9,9 km

Supermarkt (Plus):     ca. 2,8 km
Supermarkt (Jumbo):    ca. 3,8 km
Hotel Café Hart van Bourdonck:   ca. 700 m
  
Voetbal (RKVV Boerdonk):    ca. 500 m
Tennis (LTC Erp):     ca. 4,4 km
Hockey (HC Gemert):     ca. 7,2 km
Manege (De Raam):     ca. 6,4 km
Zwembad (Drie Essen Laarbeek):   ca. 3,5 km
Helmondse Golfclub Overbrug:   ca. 8,6 km

Vliegveld (Eindhoven Airport):   ca. 35,9 km
NS-station (Helmond):    ca. 12,8 km
Tankstation (Tank-Stop):    ca. 50 m
Bushalte (Boerdonk kerk):    ca. 650 m

Veghel-centrum:     ca. 11,2 km
Eindhoven-centrum:     ca. 21,8 km
Helmond-centrum:     ca. 13,4 km
‘s-Hertogenbosch-centrum:    ca. 30,7 km
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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.



Beemdstraat 5       T 040 29 00 620

5653 MA Eindhoven      M 06 10 34 56 57

www.catomakelaars.nl      info@catomakelaars.nl


