
BROEDERWAL 19, HELMOND



0
 

32

Dear sir, madam,

Thank you for your interest in this stately and move-in ready mansion 
in Brandevoort, Helmond. In order to give you a clear and complete 
picture of this special house with five floors, this documentation 
contains the following information:

Introduction  6
Facts & Figures  8

Pictures  12 - 59

Layout (floor plans)  60 - 65
Classification (extended description)  66 - 69

Location and surroundings  70 - 79
General information  80 - 84

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 dit statige en instapklare herenhuis in 
Brandevoort, Helmond. Om u een helder en compleet beeld van deze 
bijzondere woning met vijf woonlagen te geven, bevat deze documen-
tatie de volgende informatie: 

Introductie     6
Feiten & Cijfers    8

Foto’s      12 - 59

Indeling (plattegronden)   60 - 65
Indeling (uitgebreide omschrijving)  66 - 69

Locatie en omgeving    70 - 79
Algemene informatie    80 - 84

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. Spacious room. 
With a capacity of approx. 700 m³ and a living area of approx. 200 
m², this comfortable home offers family members plenty of space 
and privacy on five floors.  
 
2. Luxurious finishing level. 
High-quality and exclusive use of materials, perfectly maintained, 
luxury level of finishing including many customised interior fittings, 
ceiling-high doors and application of Gira switch system. 
 
3. Beautiful layout. 
With impressive entrance hall with high ceilings, Poggenpohl 
kitchen, cosy living room with pantry, four bedrooms (possibility 
of fifth), luxurious, complete bathroom and walk-in wardrobe. 
 
4. Plenty of daylight. 
Thanks to the many large windows and especially the high void in 
the reception hall, this grand house enjoys optimal light. 
 
5. Central and everything nearby.  
Brandevoort is a vibrant community with shops, restaurants, 
supermarkets, schools, care, medical disciplines, recreation, 
sports, greenery, water and its own train station within walking 
and cycling distance, near Mierlo and the N270 to Nuenen and 
Eindhoven. 
 
 
  

1. Riante ruimte.
Met een inhoud van circa 700 m³ en een woonoppervlakte van 
circa 200 m² biedt deze comfortabele woning, gezinsleden alle 
ruimte en privacy in vijf woonlagen.

2. Luxueus afwerkingsniveau.
Hoogwaardig en exclusief materiaalgebruik, perfekt onderhouden, 
luxe afwerkingsniveau onder andere door veel interieur maatwerk, 
plafondhoge deuren en toepassing Gira schakelsysteem.

3. Knappe indeling.
Met indrukwekkende ontvangsthal met hoge vide, Poggenpohl 
leefkeuken, sfeervolle woonkamer met pantry, vier slaapkamers 
(mogelijkheid tot vijfde), luxe, complete badkamer en garderobe- 
inloopkamer.

4. Veel daglichttoetreding.
Dankzij de vele en forse raampartijen en met name de hoge vide in 
de ontvangsthal, geniet deze grootse woning optimaal licht.

5. Centraal en alles in de buurt. 
Brandevoort is een bruisende leefgemeenschap met winkels, hore-
ca, supermarkten, scholen, opvang, medische disciplines, recreatie, 
sport, groen, water en eigen NS-station op wandel- en fietsafstand, 
vlakbij Mierlo en de N270 naar Nuenen en Eindhoven.
 

5 PLUS POINTS OF THIS FIVE-STOREY, READY-
TO-USE AND LUXURIOUS MANSION WITH REAR 
GARDEN ON SOUTH-WEST AND PRIVATE PAR-
KING ON CLOSED TERRAIN 

5 PLUSPUNTEN VAN DIT VIJF-LAAGS, INSTAPKLAAR 
EN LUXE HERENHUIS MET ACHTERTUIN OP ZUID-
WESTEN EN EIGEN PARKEERPLAATS OP AFGESLO-
TEN TERREIN 
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INTRODUCTIE INTRODUCTION

The current owners have bought a new house in Brandevoort, 
which will be completed in mid-2022. With the right conditions, 
they will leave the house earlier: “We are going to furnish the new 
house from scratch. So much of our interior here at Broederwal 19, 
including the walk-in wardrobe and all the custom-made window 
coverings, will be left behind. This also applies to the cupboard and 
coffee table in the living room and the two desks and cupboard 
wall in the study/bedroom, which were made to measure by a fur-
niture maker.”  
 
This makes this townhouse key-ready and ideal for people who 
want to live comfortably and/or work from home.  
  
As the first owners of this house, the family has nice contact with 
the neighbourhood and neighbours: “Of all ages. Everyone knows 
each other, social control in a pleasant way. The fact that we have 
lived here for so long says it all 
 
 

De huidige eigenaren hebben nieuwbouw gekocht in Brandevoort 
die medio 2022 zal worden opgeleverd. Met de juiste condities zul-
len zij de woning eerder verlaten: “Het nieuwe huis gaan we hele-
maal nieuw inrichten. Veel uit ons interieur hier aan de Broederwal 
19, inclusief de inloop-garderobekast en alle maatwerk-raambe-
kleding, blijft dus achter. Dat geldt ook voor de kast en salontafel 
in de woonkamer en de twee bureaus en kastenwand in de werk-/
slaapkamer, die door een meubelmaker op maat zijn gemaakt.” 

Daarmee is dit herenhuis dus sleutelklaar en ideaal voor mensen 
die comfortabel willen wonen en/of gerieflijk willen thuiswerken. 
 
Als eerste eigenaren van deze woning heeft de familie fijn contact 
met de buurt en buren: “Van alle leeftijden. Iedereen kent elkaar, 
sociale controle op een prettige manier. Het feit dat we hier al zo 
lang wonen, zegt wel genoeg.” 
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terraced house with back garden, wooden shed and private parking on 
closed joint courtyard (contribution Owners Association € 32 per month) 
  

 2001 
  
Municipality Helmond 
Section U 
Number 4168 
 112 m²  
  
 
 
approximately 200 m²  
  
approximately 10 m²  
  
approximately 210 m² 
 
 
approximately 700 m³  
  
 
  
5 rooms (living room, 4 bedrooms)  
  
  
private parking space on closed joint courtyard with possibility of electric 
charging station and plenty of parking space on the public road at the 
front 
 

Object 
 

Year built 
 

Cadastral area 
 

Land area 

 
Living space including attic 

 
Surface area external storage

Total surface area  

 
Contents house excluding storage 

 
 

Number of rooms 
 
 

Parking 

tussenwoning met achtertuin, houten berging en eigen parkeerplaats op
afgesloten gezamenlijk binnenterrein (bijdrage Vereniging van Eigenaren, 
 € 32 per maand)
 
 2001
 
Gemeente  Helmond
Sectie U
Nummer 4168
 112 m² 
 

circa 200 m² 
 
circa 10 m² 
 
circa 210 m²

circa 700 m³ 
 

 
5 kamers (woonkamer, 4 slaapkamers) 
 
 
eigen parkeerplaats op afgesloten gezamenlijk binnenterrein met moge-
lijkheid elektrische laadpaal en volop parkeergelegenheid aan de openba-
re weg aan de voorzijde

Object 
 

Bouwjaar 
 

Kadastraal bekend 
 

Perceeloppervlakte 

 
Woonoppervlakte woning inclusief zolderkamer 

 
Oppervlakte externe berging

Totale oppervlakte  

 
Inhoud woning exclusief berging 

 
 

Aantal kamers 
 
 

Parkeren 
 

FACTS & FIGURESFEITEN & CIJFERS
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A 
  
 
yes 
yes 
yes 
yes, entire house 
  
 
central heating combi boiler, HR Remeha 2012
lobby and kitchen ground floor
central heating combi boiler, HR Remeha 2012 
  
 
- fibre optic connection in the meter cupboard  
- balanced ventilation with heat recovery  
- gira wireless bus system 
- electric awning ground floor rear 
- manually operated awnings 1st and 2nd floor 
 
 
 
 
 
 
 
 
baked tiles main building, bituminous roofing with  
sedum vegetation storage 
in cavity built, bricks 
entire house has concrete floors 
 
hardwood window frames and doors with insulation glass 
 
throughout the house customised ceiling height doors with identical 
hardware 

A
 

ja
ja
ja
ja, gehele woning
 

cv-combi-ketel, HR Remeha 2012
ontvangsthal en leefkeuken begane grond
cv-combi-ketel, HR Remeha 2012
 

- glasvezelaansluiting in de meterkast 
- balansventilatie met warmteterugwinning 
- gira draadloos bussysteem
- elektrische zonneluifel begane grond achter
- handbediende markiezen 1e en 2e verdieping

gebakken pannen hoofdbouw, bitumineuze dakbedekking met 
sedum begroeiing berging
in spouw gebouwd, bakstenen
gehele woning voorzien van betonnen vloeren

hardhouten kozijnen en deuren met isolatieglas

gehele woning maatwerk plafondhoge deuren met identiek beslag

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 

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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THIRD FLOOR
DERDE VERDIEPING
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OUTDOOR SPACE
BUITENRUIMTE
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aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend no rights can be derived from these drawings aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend no rights can be derived from these drawings

MANSION - first floorHERENHUIS - eerste verdiepingMANSION - ground floorHERENHUIS - begane grond



62 63

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

MANSION - third floorMANSION - second floor HERENHUIS - derde verdiepingHERENHUIS - 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

MANSION - storageMANSION - fourth floor HERENHUIS - bergingHERENHUIS - 4e verdieping
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Vloerafwerking: gietvloer keuken en woonkamer
Wandafwerking:  glad stucwerk
Plafondafwerking:  glad stucwerk

Ontvangsthal: circa 18 m² 
Leefkeuken: circa 31 m²
Woonkamer: circa 36 m²

EERSTE VERDIEPING
 
De houten bordestrap voert naar de woonkamer, die met glas is af-
gesloten van de vide en zo toch optimaal licht en uitzicht heeft. De 
ruime kamer met rvs-gashaard en gietvloer heeft een eigen pantry  
in de afgesloten ruime bergkast met ruimtebesparende schuifdeur 
onder de trap. Het geheel is voorzien van een gootsteen en ruimte 
voor een koelkast, om gemakkelijk even wat te drinken te maken 
en te pakken.

De grote raampartijen met cassette-rolgordijnen en insectenhor 
achter, kijken uit op het binnenhof en het sedum- schuurdak van de 
berging. De notenhouten kastenwand is in dezelfde tijdloze stijl als 
de salontafel; beide zijn door een meubelmaker vervaardigd. In de 
living is ringleiding aangelegd voor een luidsprekersysteem, even-
als hetzelfde Gira bussysteem als in de leefkeuken.

Dankzij de bijzondere hoogte in deze woning, staan alle ruimtes in 
het herenhuis verticaal met elkaar in verbinding, zodat ieder ge-
zinslid er een eigen plek en privacy heeft.

 
BEGANE GROND 
 
De ontvangsthal is direct de verwelkomende blikvanger, dankzij 
de grote en hoge ruimte met vide waar daglicht door de hoge en 
klassieke raampartijen steeds verandert en verrast. De hal met 
paneelradiator is naast verkeersruimte daarmee ook een prettige 
verblijfsruimte. Zoals te zien is in de buurt, is deze lichte ruimte 
ook bijzonder geschikt als bijvoorbeeld salon, winkel of atelier. 
Onder de trap zijn praktische garderobe- en bergkasten op maat 
gemaakt, naast het toilet en ertegenover de meterkast. De houten 
bordes- trap is maatwerk en uitgerust met rvs-trapleuningen en 
inbouw-verlichting.
 
Dubbele Dorma-deuren met glas voor lange zichtlijnen over de 
gehele begane grond, voeren naar de bijzonder ruime en veelge-
bruikte leefkeuken met wederom grote glaspartijen in de ramen 
van drie tuindeuren naar het terras. De keuken heeft een gietvloer, 
tv-aansluiting en een regelbaar en draadloos Gira bussysteem voor 
de verlichting. 

De Poggenpohl-keuken met natuurstenen aanrecht heeft veel 
kastruimte. Het grote eiland heeft dubbele laden, met daarin de 
gootsteen met mengkraan en Quooker. De vijfpits gaskookplaat 
heeft een wokbrander en een afzuigkap. Verder bestaat de uitrus-
ting uit recent vernieuwde A-merk apparatuur: vaatwasser, combi-
magnetron en een grote koelkast.

INDELING

Floor finish: cast floor kitchen and living room
Wall finish: smooth plaster
Ceiling finish: smooth plaster

Reception hall: approximately 18 m² 
Kitchen: approximately 31 m²
Living room: approximately 36 m² 

FIRST FLOOR  
  
The wooden boarding staircase leads to the living room, which is 
closed off from the void with glass and thus has optimal light and 
views. The spacious room with stainless steel gas fireplace and cast 
floor has its own pantry in the closed spacious storage closet with 
space-saving sliding door under the stairs. It is equipped with a sink 
and space for a refrigerator, to easily make and take something to 
drink.

The large windows with cassette blinds and insect screen behind, 
overlook the courtyard and the sedum shed roof of the storage 
room. The walnut cabinet wall is in the same timeless style as the 
coffee table; both were made by a furniture maker. In the living 
room, a loop system was installed for a loudspeaker system, as 
well as the same Gira bus system as in the kitchen.

Thanks to the special height in this house, all rooms in the mansion 
are vertically connected, so that each family member has his own 
space and privacy.

GROUND FLOOR 
 
The reception hall is immediately the welcoming eye-catcher, 
thanks to the large and high room with void where daylight 
through the high and classic windows constantly changes and 
surprises. The hall with panel radiator is therefore not only a traffic 
area, but also a pleasant place to stay. As can be seen in the area, 
this bright room is also particularly suitable as a lounge, shop or 
workshop. Under the stairs, practical wardrobe and storage cup-
boards have been custom-made, next to the toilet and opposite 
the meter cupboard. The wooden platform staircase is custom-ma-
de and equipped with stainless steel banisters and recessed ligh-
ting.
 
Double Dorma doors with glass for long sightlines on the entire 
ground floor lead into the particularly spacious and frequently used 
living kitchen with again large glass sections in the windows of 
three garden doors to the terrace. The kitchen has a screed floor, 
TV connection and a controllable and wireless Gira bus system for 
the lighting. 

The Poggenpohl kitchen with natural stone sink has plenty of 
cupboard space. The large island has double drawers containing 
the sink with mixer tap and Quooker. The five-burner gas hob has 
a wok burner and an extractor fan. Furthermore, the equipment 
consists of recently renewed A-brand appliances: dishwasher, 
combi-microwave and a large refrigerator.

LAY OUT
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Vloerafwerking: deels laminaat, deels vloerbedekking, deels vinyl
Wandafwerking:  glad stucwerk
Plafondafwerking:  glad stucwerk

Slaapkamer 1: circa 18 m² 
Werk-/slaapkamer 2: circa 16 m² 
Badkamer: circa 8 m²
 
Slaapkamer 3: circa 19 m² 
Slaapkamer 4: circa 20 m² 
Inloop-garderobekamer: circa 6 m²

Bergzolder: circa 17 m²

Via de recent nieuw beklede dichte trap zijn er twee grote slaapka-
mers en de complete en luxe badkamer bereikbaar. 
 
Beide slaapkamers 1 en 2 zijn ruim en hebben flinke raampartijen 
voor veel licht met verduisterende rolgordijnen en insectenhor.
Ze worden gescheiden door de centraal gesitueerd badkamer 
met  ligbad met inbouwkraan, dubbele wastafel, spiegelwand met 
verlichting, inloopdouche, Dornbracht thermostaatkranen, inbouw-
spots en aparte mechanische ventilatie. Er is een apart 2e toilet op 
de overloop. 

De grote kamer 2 aan de voorzijde met uitzicht over de ecozone is 
nu in gebruik als dubbel kantoor met twee werkplakken en is uitge-
rust met insectenhor en maatwerk-kastenwanden. 

DERDE VERDIEPING
 
Deze etage telt nog twee grote slaapkamers 3 en 4, met daartus-
sen een fraaie en praktische inloop-garderobekamer met Noteborn 
maatwerkkasten.   

Slaapkamer 3 aan de achterzijde heeft twee grote Velux dakramen 
met geïntegreerde en verduisterende screens en insectenhor. 
Slaapkamer 4 aan de voorzijde heeft een dakkapel met groot raam 
en insectenhor als ook een maatwerk-kastenwand.

TWEEDE VERDIEPING

Floor finish: partly laminate, partly carpet, partly vinyl
Wall finish: smooth plaster
Ceiling finish: smooth plaster

Bedroom 1: approximately 18 m² 
Work/bedroom 2: approximately 16 m² 
Bathroom: approximately 8 m²
 
Bedroom 3: approximately 19 m² 
Bedroom 4: approximately 20 m² 
Walk-in wardrobe room: approximately 6 m²

Attic: approximately 17 m²

Through the recently upholstered closed staircase you can reach 
two large bedrooms and the complete and luxurious bathroom.  
  
Both bedrooms 1 and 2 are spacious and have large windows for 
lots of light with blackout blinds and insect screen.They are 
separated by the centrally located bathroom with bath with 
recessed faucet, double sink, mirror wall with lighting, shower, 
Dornbracht thermostatic faucets, recessed spotlights and separate 
mechanical ventilation. There is a separate 2nd toilet on the lan-
ding.  
 
The large room 2 at the front with views over the ecozone is now 
used as a double office with two workplaces and is equipped with 
insect screen and custom cabinet walls.  
 

THIRD FLOOR
 
This floor has two more large bedrooms 3 and 4, with in between 
a beautiful and practical walk-in wardrobe room with Noteborn 
custom-made cupboards.   

Bedroom 3 at the rear has two large Velux roof windows with inte-
grated and darkening screens and insect screen. Bedroom 4 at the 
front has a dormer window with large window and insect screen as 
well as a custom-made wardrobe. 

SECOND FLOOR
VIERDE VERDIEPING
 
Op de hoge zolderverdieping met vaste trap, aansluitingen voor 
wasapparatuur en de Remeha cv-combi-ketel (HR 2012) is nog 
ruimte voor een extra 5e slaapkamer, die eenvoudig gerealiseerd 
kan worden door dakramen te plaatsen in het dakvlak. Er is volop 
mogelijkheid voor bijvoorbeeld extra opbergruimte onder de dak-
schuinte en in de hoge nok.

Vanwege de zongeoriënteerde ligging is het dakvlak aan de achter-
zijde bijzonder geschikt voor zonnepanelen of een zonnecollector. 
De technische installaties voor Stork balansventilatie met warm-
teterugwinning en cv-combi-ketel  (en eventueel de zonnepane-
len/-collector) kunnen eenvoudig uit het zicht worden weggewerkt 
met (schuif)wanden. 

FOURTH FLOOR
 
On the high attic floor with staircase, connections for washing 
equipment and the Remeha CV-combi boiler (HR 2012) is still room 
for an extra 5th bedroom, which can easily be realized by placing 
skylights in the roof. There is plenty of opportunity for example, 
extra storage space under the roof slope and in the high ridge.

Because of its sunny location, the roof surface at the rear is parti-
cularly suitable for solar panels or a solar collector. The technical 
installations for Stork ventilation with heat recovery and central 
heating combi boiler (and possibly the solar panels/collector) can 
easily be hidden from view by (sliding) walls. 
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LOCATIE EN UITZICHT 
 
De Broederwal met voornamelijk bestemmingsverkeer, ligt aan de 
ecozone in het hart van Brandevoort en ‘dorpskern’ De Veste. De 
geliefde uitbreiding van Helmond is ruim en architectonisch op-
gezet als compleet dorp. De Veste is daarin de blikvanger, met de 
look and feel van een oud vestingstadje, compleet met grachten, 
waterpartijen, torens en poorten naar de groene binnenhofjes die 
als afgesloten parkeerplaatsen dienstdoen. 

De architectuur is divers. Het uitzicht voor is blijvend vrij. Pal aan de 
met bomen omzoomde Broederwal begint het park rond de water-
partijen en ecozone voor de deur, met volwassen groen, wandel- 
en fietspaden. Pas daarachter ligt weer bebouwing, aan de al even 
architectonische Balsbeemden. 

Aan de achterzijde kijkt de afgesloten binnenhof uit op de omrin-
gende achtergevels met verspringende daklijnen die met zink zijn 
afgewerkt. Via de binnenplaats is direct het gezellige en goed-
geoutilleerde centrum van Brandevoort te voet bereikbaar, terwijl 
NS-station Brandevoort om de hoek ligt. 

De Veste is en heeft een compleet centrum, met winkels, super-
markten en horeca op wandelafstand. Ook andere voorzieningen, 
zoals basisscholen, sport en recreatie liggen binnen handbereik.

TUIN EN BUITENRUIMTE

De onderhoudsarme en compacte achtertuin ligt op het zuid-
westen en heeft een groot deel van de dag zon. Stijlvolle 
markiezen boven zorgen voor zonwering, terwijl het terras met 
sierbestrating en gevelverlichting wordt beschut door een gevel-
breed elektrisch zonnescherm.

De tuin heeft onder meer een beukenhaag, bolvormige Catalpa 
bomen, een geleide appelboom, buxus, pergola en poort naar de 
afgesloten binnenhof die privéterrein is. In de houten schuur met 
sedumdak en opvang hemelwater is meer dan genoeg ruimte voor 
fietsen, gereedschap en tuinspullen. 

Het binnenterrein is afgesloten met een elektrische poort en een 
looppoort, welke door de bewoners met een afstandsbediening of 
sleutel kunnen worden geopend. 

Het geheel is voorzien van buitenverlichting en uitgevoerd met 
ondergrondse afval- en papiercontainers. Elke woning in het blok 
heeft er een eigen parkeerplaats. Er is een laadpaal voor de elektri-
sche auto (ter overname). 

De volwassen bomen, overige begroeiing en onderhoud van hek-
ken worden bijgehouden door de VvE.  
 
 

LOCATION AND VIEW  
  
The Broederwal, with mainly local traffic, is located on the ecozone 
in the heart of Brandevoort and ‘village centre’ De Veste. The popu-
lar expansion of Helmond is spacious and architecturally designed 
as a complete village. De Veste is the eye-catcher here, with the 
look and feel of an old fortified town, complete with moats, water 
features, towers and gates to the green inner courtyards that serve 
as enclosed parking spaces. 

The architecture is diverse. The view from the front is unobstruc-
ted. Right at the tree-lined Broederwal, the park around the water 
features and ecozone begins, with mature greenery, footpaths and 
cycle paths. Only behind it are buildings again, on the equally archi-
tectural Balsbeemden. 

At the rear, the enclosed courtyard looks out onto the surrounding 
rear façades with staggered rooflines finished in zinc. Through the 
courtyard, the pleasant and well-equipped centre of Brandevoort is 
directly accessible on foot, while the Brandevoort NS railway stati-
on is just around the corner. 

De Veste is and has a complete centre, with shops, supermarkets 
and restaurants within walking distance. Other amenities, such as 
primary schools, sports and recreation are also within easy reach.

The low-maintenance and compact backyard is located on the 
south west and has a large part of the day sun. Stylish awnings 
above, provide sun protection, while the terrace with ornamental 
paving and façade lighting is sheltered by a façade-wide electric 
sun-shade. 
 
The garden includes a beech hedge, spherical Catalpa trees, a 
guided apple tree, boxwood, pergola and gateway to the enclo-
sed courtyard which is private property. In the wooden shed with 
sedum roof and rainwater collection is more than enough space for 
bicycles, tools and gardening equipment.  
 
The courtyard is closed with an electric gate and a walking gate, 
which can be opened by the residents with a remote control or 
key.  
 
The whole area is equipped with exterior lighting and underground 
waste and paper containers. Each flat in the block has its own par-
king space. There is a charging station for electric cars (to be taken 
over).  
 
The mature trees, other vegetation and maintenance of fences are 
maintained by the VvE.   
 
 
  
  

GARDEN AND OUTDOOR SPACE
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BRANDEVOORT EN OMGEVING

Van oorsprong was Brandevoort een agrarisch, dunbevolkt gebied 
in Mierlo. Bij opgravingen is onder andere een Romeinse neder-
zetting uit het begin van de jaartelling aangetroffen en in en na de 
middeleeuwen woonden er voornamelijk boerengezinnen. Kersen-
dorp Mierlo, met diverse winkels en horeca, is nog steeds eenvou-
dig per fiets of te voet binnendoor bereikbaar. Datzelfde geldt 
voor het bruisende centrum van Helmond en het natuurgebied van 
de Strabrechtse Heide. 
 
Eind vorige eeuw begon Helmond er met de hoogstnoodzakelijke 
uitbreiding. Rond de kern van De Veste liggen nog diverse woon-
gebieden, waaronder verschillende Buitens. Het jonge stadsdeel 
heeft alle comfort van nu, maar doet authentiek en organisch aan 
als een origineel Brabants stadje met een afwisselend straatbeeld 
in diverse stijlen. Dankzij het eigen NS-station op wandelafstand is 
de treinreis naar hartje Eindhoven slechts acht minuten.

Originally, Brandevoort was an agricultural, thinly populated area 
in Mierlo. Excavations have revealed, among other things, a Roman 
settlement from the beginning of the era, and in and after the Mid-
dle Ages, mainly farming families lived there. Cherry village Mierlo, 
with several shops and restaurants, is still easily accessible by bicy-
cle or on foot. The same applies to the bustling centre of Helmond 
and the nature reserve of the Strabrechtse Heide.  
  
At the end of the last century, Helmond began its highly necessary 
expansion there. Around the core of De Veste, there are still va-
rious residential areas, including several Buitens. The young district 
has all the comforts of today, but has an authentic and organic feel 
like an original Brabant town, with a varied street scene in various 
styles. Thanks to its own NS (Dutch Railways) station, the train 
journey to the heart of Eindhoven is just eight minutes away.

BRANDEVOORT AND SURROUNDINGS
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Animal Kingdom:      approx. 3.2 km  
Recreation centre (De Brandevoortse Hoeve):  approx. 1,000 m  
De Cacaofabriek:      approx. 3,5 km  
Automotive Campus:     approx. 2,3 km  
Cinema (Pathé):      approx. 3,8 km  
City- and animal park De Warande:    approx. 4,5 km  
  
Airport (Eindhoven Airport):    approx. 19,8 km  
NS-station (Brandevoort):     approx. 400 m  
Petrol station (Argos):     approx. 2,5 km  
Bus stop (Brandevoort):     approx. 500 m  

Childcare centre (Kinderdagverblijf Dik Trom):  approx. 650 m  
Kindergarten (Wellenest):     approx. 350 m  
Primary school (OBS Brandevoort):    approx. 450 m  
Primary school (De Vendelier):    approx. 800 m  
Primary school (OBS Brandevoort De Hoeves):  approx. 1,000 m  
Secondary school (Carolus Borromeus College):  approx. 650 m  
Secondary school (Jan van Brabant College): approx. 3,2 km  
University (Tilburg):      approx. 53,8 km  
University (TU/e):      approx. 10,8 km  
  
Family doctor (practice Brandevoort):  approx. 350 m  
Pharmacy (SAL):      approx. 350 m  
Dentist (practice Brandevoort):    approx. 260 m  
Physio- and Manual therapy 
(partnership de Veste)    approx. 350 m  
Hospital (Elkerliek):      approx. 4,3 km  
Hospital (Catharina Eindhoven):    approx. 13,9 km  
  
Town hall:       approx. 3,9 km  
  
Supermarket (Albert Heijn):     approx. 400 m  
Supermarket (Jumbo):     approx. 350 m  
Brandevoort market hall:     approx. 300 m  
Department store (HEMA):     approx. 290 m  
Restaurant (Kasteelpoort):     approx. 4,2 km  
Restaurant (Rozario, Michelin star):   approx. 4,4 km  
Restaurant (Nastrium):    approx. 2,8 km  
  
Sportpark Brandevoort (a.o. football, athletics):  approx. 900 m  
Sports hall De Veste:      approx. 450 m  
Golf (De Gulbergen):      approx. 3 km  
Tennis club (Carolus):     approx. 1,400 m  
Swimming pool (Laco):     approx. 5.4 km  
  
 

FACILITIES AND DISTANCESVOORZIENINGEN EN AFSTANDEN

Dierenrijk:       ca. 3,2 km 
Recreatiecentrum (De Brandevoortse Hoeve):  ca. 1.000 m 
De Cacaofabriek:      ca. 3,5 km 
Automotive Campus:     ca. 2,3 km 
Bioscoop (Pathé):      ca. 3,8 km 
Stads- en dierenpark De Warande:    ca. 4,5 km 
 
Vliegveld (Eindhoven Airport):    ca. 19,8 km 
NS-station (Brandevoort):     ca. 400 m 
Tankstation (Argos):      ca. 2,5 km 
Bushalte (Brandevoort):     ca. 500 m 
 

Kinderopvang (Kinderdagverblijf Dik Trom):  ca. 650 m 
Kleuterschool (Het Wellenest):   ca. 350 m 
Basisschool (OBS Brandevoort):    ca. 450 m 
Basisschool (De Vendelier):     ca. 800 m 
Basisschool (OBS Brandevoort De Hoeves):  ca. 1.000 m 
Middelbare school (Carolus Borromeus College):  ca. 650 m 
Middelbare school (Jan van Brabant College):  ca. 3,2 km 
Universiteit (Tilburg):     ca. 53,8 km 
Universiteit (TU/e):      ca. 10,8 km 
 
Huisarts (praktijk Brandevoort):    ca. 350 m 
Apotheek (SAL):      ca. 350 m 
Tandarts (praktijk Brandevoort):    ca. 260 m 
Fysio- en Manuele therapie (maatschap de Veste)  ca. 350 m 
Ziekenhuis (Elkerliek):     ca. 4,3 km 
Ziekenhuis (Catharina Eindhoven):    ca. 13,9 km 
 
Stadskantoor:      ca. 3,9 km 
 
Supermarkt (Albert Heijn):     ca. 400 m 
Supermarkt (Jumbo):     ca. 350 m 
Markthal Brandevoort:     ca. 300 m 
Warenhuis (HEMA):      ca. 290 m 
Restaurant (Kasteelpoort):     ca. 4,2 km 
Restaurant (Rozario, Michelinster):    ca. 4,4 km 
Restaurant (Nastrium):     ca. 2,8 km 
 
Sportpark Brandevoort (o.a. voetbal, atletiek):  ca. 900 m 
Sporthal De Veste:      ca. 450 m 
Golf (De Gulbergen):      ca. 3 km 
Tennisvereniging (Carolus):     ca. 1.400 m 
Zwembad (Laco):      ca. 5,4 km 
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LEGENDA
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GEBIEDSGERICHTE BESLUITEN
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ALGEMENE INFORMATIE

•
•
•
•

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.

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.

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.

Onderzoeksplicht
De verkoper van de woning heeft een zogenaamde informatieplicht. De 
koper heeft een eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die van belang (kun-
nen) zijn.
Als koper is het voor u ook zaak u te (laten) informeren over de financierings-
mogelijkheden op basis van arbeidssituatie, inkomen, leningen en andere 
persoonlijke verplichtingen. Wij raden u aan, voor het doen van bieding, 
degelijk onderzoek te (laten) verrichten, ook naar de algemene en specifieke 
aspecten van de woning. Nog beter is het om een eigen NVM-makelaar in te 
schakelen voor de aankoopbegeleiding.

Verkoopdocumentatie
Alle vermelde gegevens zijn naar beste kennis en wetenschap en te goeder 
trouw door ons weergegeven. Mocht nadien blijken dat er afwijkingen zijn 
(bijvoorbeeld in plattegronden, oppervlaktes en inhoud), dan kan men zich 
hierop niet beroepen. Alhoewel zorgvuldigheid is betracht, wordt inzake de 
juistheid van de inhoud van deze verkoopdocumentatie, noch door de eige-
naar noch door de verkopend makelaar, enige aansprakelijkheid aanvaard en 
kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De maten van de plattegron-
den kunnen afwijken aangezien de tekeningen soms verkleind weergegeven 
(moeten) worden.

Bedenktijd (Wet Koop Onroerende Zaken)
Als u een woning koopt, hebt u drie dagen bedenktijd. Gedurende deze peri-
ode kunt u de overeenkomst alsnog ongedaan maken. De bedenktijd gaat in 
zodra de koper de door beide partijen getekende koopovereenkomst of een 
kopie daarvan krijgt overhandigd. Ontbindt u binnen de drie dagen van de 
wettelijke bedenktijd de koop, dan zijn wij genoodzaakt om hiervoor € 250,- 
administratiekosten in rekening te brengen.

Hoe verder na de bezichtiging?
Niet alleen de eigenaar van de woning maar ook wij zijn benieuwd naar uw 
reactie, en wij stellen het zeer op prijs als u ons binnen enkele dagen uw 
bevindingen laat weten. Eventueel nemen we graag telefonisch contact met 
u op. Vindt u deze woning bij nader inzien toch minder geschikt voor u? Dan 
zijn we u graag anderszins van dienst en assisteren we u met alle plezier bij 
het zoeken naar een woning die compleet aan uw eisen voldoet. Wij nodigen 
u dan ook van harte uit voor een vrijblijvend en persoonlijk adviesgesprek.
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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


