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Dear sir, madam,

Thank you for your interest in this exclusive apartment with two 
parking spaces and storage in Residence De Karpen. To give you a clear 
and complete picture of this apartment, this documentation contains 
the following information:

Introduction  6
Facts & Figures  8

Pictures  14 - 69

Layout (floor plans)  70 - 73
Classification (extended description)  74 - 77

Location and surroundings  78 - 83
General information  84 - 88

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 exclusieve appartement met twee par-
keerplaatsen en berging in Residence De Karpen. Om u een helder en 
compleet beeld van dit appartement te geven, bevat deze documenta-
tie de volgende informatie:

Introductie     6
Feiten & Cijfers    8

Foto’s      14 - 69

Indeling (plattegronden)   70 - 73
Indeling (uitgebreide omschrijving)  74 - 77

Locatie en omgeving    78 - 83
Algemene informatie    84 - 88

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. Completely modernized in 2007/2008, using remarkably luxurious ma-
terials and exceptionally high level of finishing 
 
2. With complete, luxury kitchen, spacious living room in open connection 
with library or TV room, living area no less than 80 sqm, two bedrooms 
and luxury, full bathroom 
 
3. Spacious roof terrace on the full width of the apartment, facing sou-
theast with an area of approximately 32 m² overlooking the beautiful 
pond with magnificently landscaped, park-like garden around, beautiful 
all seasons! 
 
4. With two private parking spaces in the basement and storage room for 
bicycles and the like 
  
5. With use of various common facilities: indoor heated pool, gym, tennis 
court, golf practice area 
 
6. With daily presence of janitor serving postal and newspaper delivery, 
waste collection, cleaning and maintenance coordination and contact for 
all residents   
 
7. Various fully equipped guest apartments for temporary and comforta-
ble stay of family and/or friends 
 

1. In 2007/2008 compleet gemoderniseerd, met gebruik van opmerkelijk 
luxe materialen alsmede uitzonderlijk hoogwaardig afwerkingsniveau

2. Met complete, luxe keuken, riante woonkamer in open verbinding met 
bibliotheek c.q. televisiekamer, woonoppervlakte maar liefst circa 80 m², 
twee slaapkamers en luxe, complete badkamer

3. Riant dakterras over de volle breedte van het appartement, op het 
zuidoosten met oppervlakte van circa 32 m² met uitzicht op de fraaie vij-
ver met magnifiek aangelegde, parkachtige tuin rondom, alle seizoenen 
mooi!

4. Met twee eigen parkeerplaatsen in het souterrain alsmede berging ten 
behoeve van fietsen en dergelijke
 
5. Met gebruik van diverse gemeenschappelijke voorzieningen: ver-
warmd binnenzwembad, fitnessruimte, tennisbaan, golf-oefenplaats

6. Met dagelijkse aanwezigheid van huismeester t.b.v. post- en krant-
bezorging, ophaaldienst afval, coördinatie schoonmaak en onderhoud 
alsmede aanspreekpunt voor alle bewoners  

7. Diverse volledig ingerichte gasten-appartementen voor tijdelijk en 
comfortabel verblijf van familie en/of vrienden

7 REASONS TO BUY THIS READY TO MOVE IN 
FOUR ROOM APARTMENT ON THE 1ST FLOOR 
WITH ROOF TERRACE FACING THE SOUTHEAST 
AND TWO PARKING SPACES

7 REDENEN OM DIT OP DE 1E ETAGE GELEGEN IN-
STAPKLARE VIER-KAMER APPARTEMENT MET DAK-
TERRAS OP HET ZUIDOOSTEN EN TWEE PARKEER-
PLAATSEN TE KOPEN
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Do you ever think about living spacious, comfortable and including all 
luxury  
facilities and services, at a short distance from the center of Eindhoven? 
Then this completely modernized apartment on the Javalaan 129 in Eind-
hoven is certainly worth viewing. We will gladly arrange an appointment 
with you to take a look and to provide you with information. 
 
Cato Makelaars offers you on behalf of the owner for sale: 
 
In one of the most beautiful residential complexes in the Netherlands, in 
Residence De Karpen on the 1st floor, using high quality materials, com-
pletely modernized luxury apartment of great class with a living area of 
approximately 155 m², two parking spaces and private storage in base-
ment and spacious roof terrace of approximately 32 m², facing southeast 
across the full width overlooking park-like garden. Remarkably sustai-
nable and low maintenance built complex, apartment with optimum 
living through use of high quality, luxury materials, technical facilities and 
luxury finish.  
 
In addition to optimal privacy, Residence De Karpen aims to provide all 
owners a pleasant and safe living comfort. Residents can make use of va-
rious common facilities such as a heated indoor pool, gymnasium, tennis 
court and a golf  
practice area. It is also lovely to walk and relax in the park-like garden 
surrounding the complex.  
 
Through elevator in basement to central corridor with two front doors, 
lobby with closet and luxury guest toilet, spacious living room with gas 
fireplace and ceiling-high windows over the full width, living area of ap-
proximately 57 m², adjacent library / sitting room, with custom made wall 
bookcase, kitchen with all built in appliances followed by utility room, via 
porch to master bedroom with luxurious, full bathroom, work/bedroom 
2, large roof terrace facing southeast with magnificent views of park-like 
garden with pond.  
 
If you are sincerely interested, please request a viewing to get a good 
impression. 

INTRODUCTIONINTRODUCTIE

Denkt u er wel eens over om riant, comfortabel en inclusief alle luxe 
faciliteiten en services, op korte afstand van het centrum van Eindhoven 
te wonen? Dan is dit compleet gemoderniseerde appartement aan de 
Javalaan 129 te Eindhoven, echt de moeite waard om te bekijken. Wij 
arrangeren graag een afspraak om samen met u te gaan kijken en om u 
van informatie te voorzien.

Cato Makelaars biedt u namens de eigenaar te koop aan:

In één van de allermooiste wooncomplexen van Nederland, in Residence 
De Karpen op de 1e etage gelegen, met gebruik van hoogwaardige ma-
terialen, compleet gemoderniseerd luxe appartement van grote klasse 
met woonoppervlakte van circa 155 m², tweetal parkeerplaatsen en eigen 
berging in souterrain en riant dakterras van circa 32 m², op het zuidoos-
ten over de volle breedte met uitzicht op parkachtige tuin. Opmerkelijk 
duurzaam en onderhoudsvriendelijk gebouwd complex, appartement 
met optimaal woongenot middels gebruik hoogwaardige, luxe materia-
len, technische voorzieningen alsmede luxe afwerkingsniveau. 

Naast optimale privacy, beoogt Residence De Karpen om alle eigenaren 
een aangenaam en veilig wooncomfort te bieden. Bewoners kunnen 
gebruik maken van diverse gemeenschappelijke voorzieningen zoals een 
verwarmd binnenzwembad, fitnessruimte, tennisbaan en een golf- 
oefenplaats. Tevens is het heerlijk wandelen en vertoeven in de parkach-
tige tuin rondom het complex. 

Via lift in souterrain naar centrale overloop met tweetal voordeuren, 
ontvangsthal met garderobekast en luxe gastentoilet, riante woonka-
mer met gashaard en plafondhoge raampartijen over de volle breedte, 
woonoppervlakte van circa 57 m², aansluitend bibliotheek / zitkamer, 
met op maat gemaakte wandboekenkast, oppervlakte circa 23 m², 
keuken voorzien van alle inbouwapparatuur met aansluitend bijkeuken, 
via tussenportaal naar ouderslaapkamer met luxe, complete badkamer, 
werk-/slaapkamer 2, groots dakterras pal op het zuidoosten gelegen met 
magnifiek uitzicht naar parkachtige tuin met vijverpartij. 

Bij oprechte interesse, verzoeken wij u een bezichtiging aan te vragen om 
een juiste indruk te krijgen.
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Four-room apartment on the second floor with roof terrace facing sou-
theast, two parking spaces and storage room in basement 
 
1989, completely renovated in 2007 
Municipality Tongelre 
Section D, Numbers 763  
A165 apartment 
A56-parking place 
A57-parking place 
A110 storage room 
  
approximately 155 m² 
approximately 32 m² 
approximately 12 m² 
approximately 199 m² 
approximately 450 m³ 
 
4 rooms, (living room, library / sitting room and two bedrooms) 
 
2 parking spaces in basement, plenty of parking in courtyard near entran-
ce 
 
approx. € 257,- per month for: 
- daily maintenance, window cleaning 
- reservation for large maintenance 
- Insurance (building, liability) 
- Electricity costs common areas 
- Cleaning costs common areas 
- Management costs garage with laundry in basement 
- maintenance contract elevators 

Object 
 
 

Year of construction 
Cadastral area 

 
 
 
 
 
 

Living space apartment (according to measurement certificate) 
Usable area outdoor roof terrace 

Usable area technical room 1st floor and storage basement 
Total usable area excluding parking 

Content apartment excluding storage  
 

Number of rooms 
 

Parking 
 
 

Service costs 
 
 
 
 

Vier-kamer appartement op de eerste etage met dakterras op het zuidoosten, 
twee parkeerplaatsen en berging in souterrain

1989, compleet gerenoveerd in 2007
Gemeente Tongelre
Sectie D, Nummers 763 
A165-appartement
A56-parkeerplaats
A57-parkeerplaats
A110-berging
 
circa 155 m²
circa 32 m²
circa 12 m²
circa 199 m²
circa 450 m³

4 kamers, (woonkamer, bibliotheek/zitkamer en twee slaapkamers)

2 parkeerplaatsen in souterrain, volop parkeergelegenheid op binnenterrein 
nabij entree

ca. € 257,- per maand ten behoeve van:
- dagelijks onderhoud, ramen bewassing
- reservering groot onderhoud
- verzekeringen (opstal, WA)
- elektrakosten algemene ruimtes
- schoonmaakkosten algemene ruimtes
- beheerskosten garage met wasplaats in souterrain
- onderhoudscontract liften

Object

Bouwjaar
Kadastraal bekend

Woonoppervlakte appartement (conform meetcertificaat)
Gebruiksoppervlakte buitenruimte dakterras

Gebruiksoppervlakte technische ruimte 1e etage en berging souterrain
Totale gebruiksoppervlakte exclusief parkeren

Inhoud appartement exclusief berging 

Aantal kamers

Parkeren

Servicekosten

FACTS & FIGURESFEITEN & CIJFERS
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approx. € 472,- per month for: 
- daily presence of janitor 
- Maintenance costs swimming pool, fitness 
- Maintenance costs garden around 
- Maintenance costs tennis court, golf driving range 
- Cleaning costs guest house and apartment 
- customised service package security in and around the apartment com-
plex  
 
C, provisionally 
yes 
yes 
yes 
yes 
 
central heating boiler Ecomline HR 2006, gas fire in living room, un-
derfloor heating entire apartment except master bedroom 
boiler 120 liters, close in boiler and quooker in kitchen 
 
- Own alarm system (also complex alarm system) 
- Videophone system 
- Electric blinds outside, screens and awnings 
- Automatic sprinkler system brick plant borders on roof terrace 
- Air conditioning (living room, kitchen and bedrooms) 
- Elevator installation to basement 
- Ringleaders for audio system 
 
In joint consultation 

Service fee 
 
 
 
 
 
 
 

Energy Label 
Roof insulation 
Insulation walls 
Insulation floor 
Insulation glass 

 
Heating 

 
Hot water 

 
Technical facilities 

 
 
 
 
 
 
 

Available

ca. € 472,€ 472,- per maand ten behoeve van:
- dagelijkse aanwezigheid van huismeester
- onderhoudskosten zwembad, fitness
- onderhoudskosten tuin rondom
- onderhoudskosten tennisbaan, golfafslagplaats
- schoonmaakkosten gastenverblijven en logeer-appartement
- maatwerk dienstenpakket beveiliging in en rondom appartementencomplex 

C, voorlopig
ja
ja
ja
ja

cv-ketel Ecomline HR 2006, gashaard in woonkamer, vloerverwarming gehele 
appartement m.u.v. ouderslaapkamer
boiler 120 liter, close in boiler en quooker in keuken

- eigen alarminstallatie (tevens complex alarminstallatie)
- videofooninstallatie
- elektrische zonwering buitenzijde, screens én zonneschermen
- automatisch beregeningssysteem gemetselde plantenborders op dakterras
- airconditioning (woonkamer, keuken en slaapkamers)
- lift installatie naar souterrain
- ringleidingen t.b.v. audio systeem

in gezamenlijk overleg

Dienstenvergoeding

Energielabel
Isolatie dak

Isolatie muren
Isolatie vloer

Isolatie glas

Verwarming

Warm water

Technische voorzieningen

Aanvaarding

INSTALLATION & INSULATIONINSTALLATIE & ISOLATIE
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traditioneel gebouwd

in spouw gebouwd

bitumineuze dakbedekking

betonvloeren

ontvangsthal, woonkamer, bibliotheek/zitkamer, keuken, tussenportaal en 
werk-/slaapkamer voorzien van marmeren vloer (Perlato) met vloerverwarming, 
ouderslaapkamer voorzien van vloerbedekking

glad stucwerk 

stucwerk met halogeen inbouwverlichting gehele appartement

kunststof deuren, schuifpuien en raamkozijnen met draai-kiepramen en 
isolatie glas

hardhouten massieve stompe paneeldeuren met hardhouten binnendeurkozij-
nen en identiek beslag

Bouwwijze

Muren

Daken

Vloeren

Afwerking vloeren

Wanden

Plafonds

Buitenkozijnen

Binnenkozijnen

MATERIAALGEBRUIK 

traditional build 
 
built in cavity 
 
bituminous roofing 
 
concrete floors 
 
entrance hall, living room, library / sitting room, kitchen, porch and work 
/ bedroom with marble floor (Perlato) with underfloor heating, master 
bedroom with carpeted floors 
 
smooth stucco  
 
plaster with recessed halogen lighting throughout the apartment 
 
plastic doors, sliding doors and window frames with tilt-turn windows and 
insulated glass 
 
solid hardwood butted panel doors with hardwood door frames and iden-
tical hardware. 

Construction method 
 

Walls 
 

Roofs 
 

Floors 
 

Floors Finishing 
 
 
 

Walls 
 

Ceilings 
 

Exterior window frames 
 
 

Internal frames 
 

USE OF MATERIALS 



14 15



16 17



18 19



20 21

APARTMENT
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OUTDOOR SPACE
BUITENRUIMTE
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SERVICES AND FACILITIES

SERVICES EN FACALITEITEN
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COMMON LEISURE AREAS

GEMEENSCHAPPELIJKE ONTSPANNINGSRUIMTES

All owners of Residence de Karpen can, in consultation with the janitor, use the lounge. This space can be  
This room can be used for larger groups for meetings, parties, dinners and receptions.  

 
In the bright patio room overlooking the azalea garden is a grand piano for personal use, for example for an intimate piano concert or perhaps a private performance by 

your (grand) child. This room can also be reserved in consultation with the janitor.

Alle eigenaren van Residence de Karpen kunnen in overleg met de huismeester, gebruik maken van de lounge. Deze ruimte kan uitstekend 
gebruikt worden voor grotere groepen ten behoeve van vergaderingen, feesten, diners en recepties. 

In de lichte patioruimte met uitzicht op de azaleatuin staat een vleugel voor eigen gebruik, voor bijvoorbeeld een intiem pianoconcert of wellicht een privé optreden van 
uw (klein)kind. Ook deze ruimte is in overleg met de huismeester te reserveren.
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DAILY PRESENCE OF JANITOR

DAGELIJKSE AANWEZIGHEID HUISMEESTER

The janitor is present from Monday morning through Friday afternoon and on Saturday mornings. The morning and afternoon newspapers are placed by the janitor daily 
at the front doors of the apartments. The mailbox in the central hall is put by TNT postal company every day. Garbage bags, empty bottles and waste paper, placed in 

the private delivery cabinets by the owners, are disposed of by the janitor several times a week. He will gladly arrange for you the shuttle service to Eindhoven Airport, 
dry cleaning service, just to name a few examples. 

 
Keeping pets in the living area is allowed. If desired, the janitor can arrange for owners of Residence De Karpen to make use of a dog walker.

De huismeester is aanwezig van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag en op zaterdagochtend. De ochtend- en middagkranten worden door de huismeester dage-
lijks bij de voordeuren van de appartementen neergelegd. De brievenbus in de centrale hal wordt iedere dag door TNT postbedrijf gelegd. Afvalzakken, lege flessen en 
oud papier, dat door de eigenaren in de privé bezorgkasten is geplaatst, wordt door de huismeester diverse keren per week afgevoerd. Hij regelt voor u met plezier de 

pendeldienst naar Eindhoven Airport, stomerijservice, om maar enkele voorbeelden te noemen.

Het houden van huisdieren in het woongedeelte is toegestaan. Indien gewenst kan de huismeester ervoor zorgen dat eigenaren van Residence De Karpen, gebruik kun-
nen maken van een hondenuitlaatser
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FULLY EQUIPPED APARTMENT FOR GUESTS 

VOLLEDIG INGERICHT APPARTEMENT VOOR GASTEN

T There is one fully furnished guest apartment in the complex for a temporary and comfortable stay of family and/or friends. This apartment includes a kitchen with 
built-in appliances, a bright living room, two bedrooms and two bathrooms with outdoor space. There are also three guesthouses c.q. guest rooms with a spacious be-

droom and bathroom, fully equipped for a comfortable stay. All owners of Residence De Karpen can make use of the guest rooms upon reservation in consultation with 
the janitor.

Er is één volledig ingericht gasten-appartement in het complex voor een tijdelijk en comfortabel verblijf van familie en/of vrienden. Dit appartement is inclusief een keu-
ken met inbouwapparatuur, een lichte woonkamer, twee slaapkamers en twee badkamers met buitenruimte. Tevens zijn er drie gastenverblijven c.q. gastenkamers met 
een royale slaapkamer en badkamer, compleet ingericht voor een comfortabel verblijf. Alle eigenaren van Residence De Karpen kunnen in overleg met de huismeester, 

gebruik maken van het gastenverblijf na reservering. 
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INDOOR SPORTS FACILITIES 

OVERDEKTE SPORTFACILITEITEN

All owners of Residence de Karpen can use the recently modernized indoor pool in the basement of the complex with outdoor area. There are separate dressing, sho-
wer and toilet rooms for ladies and gentlemen. There are also various fitness machines in the basement, of which unlimited use can be made. 

Alle eigenaren van Residence de Karpen kunnen gebruik maken van het recent gemoderniseerde binnenzwembad in het souterrain van het complex met buitenruimte. 
Er zijn aparte kleed-, douche- en toiletruimtes voor dames en heren. Tevens staan er in het souterrain diverse fitness-apparaten, waar onbeperkt gebruik van gemaakt 

kan worden. 
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OUTDOOR SPORTS FACILITIES 

SPORTFACILITEITEN IN DE BUITENLUCHT

A reservation book is available at the janitor’s desk , in which tennis court users can indicate when they would like to use the court. Tennis can be played daily until sun-
set. In the garden around the Javalaan there is the possibility to chip and putt with friends or family. There is also the opportunity to stroll around in the mature, park-li-

ke garden with a beautiful pond and fountain. 

Bij de balie van de huismeester is een reserveringsboek aanwezig , waarin de gebruikers van de tennisbaan kunnen aangeven wanneer zij van de baan gebruik willen ma-
ken. Er kan dagelijks getennist worden tot zonsondergang. In de tuin rondom is nabij de Javalaan de mogelijkheid om met vrienden of familie te chippen en te putten. 

Ook is er de mogelijkheid om heerlijk rond te wandelen in de volwassen, parkachtige tuin met fraaie vijver met fonteinpartij.
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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

APPARTEMENT - gehele verdieping APARTMENT - whole floor APARTMENT - storageAPPARTEMENT - berging
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APARTMENT - parking spaces APPARTEMENT - parkeerplaatsen
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Keuken, oppervlakte circa 13 m², in U-vormige opstelling (Eggersmann, 
vernieuwd in 2007) met volop laden, boven- en onderkasten, geheel 
voorzien van granieten werkblad en spoelbak met quooker, geheel 
uitgevoerd met A-merk inbouwapparatuur, 4-pits inductie kookplaat met 
wokbrander, afzuigschouw, combi-magnetron, heteluchtoven, vaatwas-
ser en koel-/vriescombinatie, compleet en luxe geheel, van alle gemakken 
voorzien, met toegang tot balkon en bijkeuken.

Bijkeuken, tot plafond betegeld, voorzien van gootsteen, met aansluiting 
wasapparatuur.

De gehele woonvleugel is voorzien van een marmeren vloer (Perlato) 
met vloerverwarming, stucwerk wanden, stucwerk plafonds met halo-
geen inbouwverlichting en airconditioning.

INDELING SLAAPVLEUGEL APPARTEMENT

Tussenportaal, vanuit de bibliotheek/zitkamer toegang tot de slaapvleu-
gel, voorzien van marmeren vloer.

Ouderslaapkamer 1, afmeting circa 5.20 x 5.00 meter, met op maat ge-
maakte garderobekastenwand (blijft achter), airconditioning en directe 
toegang tot badkamer.

Badkamer, afmeting circa 2.20 x 3.90 meter, luxe en compleet, tot pla-
fond betegeld, voorzien van ruime inloopdouche met thermostaatkraan, 
en hardglazen douchedeur, luxe wandmeubel met dubbele wastafel en 
eenhendelkranen, vrijhangend closet en bidet, uitgevoerd met mechani-
sche afzuiging, handdoekradiator en vloerverwarming.

Werk-/slaapkamer 2, afmeting circa 1.70 x 4.40 meter.

De gehele slaapvleugel is voorzien van een marmeren vloer (Perlato) met 
vloerverwarming (m.u.v. slaapkamer 1, welke voorzien is van vloerbedek-
king), stucwerk wanden, stucwerk plafonds met halogeen inbouwverlich-
ting en airconditioning.

ENTREE RESIDENCE DE KARPEN

Entree privé terrein van het complex, bereikbaar via de dubbele elektri-
sche smeedijzeren poorten met digitaal bellentableau en videofoon-in-
stallatie aan de Javalaan.

Hoofdingang appartementencomplex, middels elektrische schuifdeuren 
naar tussenhal met brievenbussen, aansluitend hoogwaardig afgewerk-
te centrale ontvangsthal met huismeestersbalie en toegang tot riante 
lounge voor gezamenlijk gebruik.

Via lift in souterrain alsmede via centrale entree naar gezamenlijke ont-
vangsthal met tweetal voordeuren en bezorgkasten per appartement, 
voorzien van granieten vloer.

Technische ruimte c.q. bergkamer, afmeting circa 1.30 x 2.60 m, met 
opstelling cv-ketel Nefit Ecomline HR 2006, 120 liter boiler en unit mecha-
nische afzuiging.

INDELING WOONVLEUGEL APPARTEMENT 

Ontvangsthal, oppervlakte circa 12 m², met plafondhoge op maat ge-
maakte garderobe-kastenwand met spiegeldeuren, meterkast (ver-
nieuwd in 2007/2008) met dubbele openslaande deuren naar riante 
bibliotheek en woonkamer alsmede toegang tot gastentoilet.

Toilet, luxe en tot plafond betegeld, voorzien van vrijhangend closet en 
fontein, met mechanische afzuiging.

Bibliotheek-/zitkamer, oppervlakte circa 23 m², in open verbinding met 
woonkamer en toegang tot tussenportaal naar slaapvleugel. 

Woonkamer, oppervlakte circa 57 m², rechthoekig, met plafondhoge 
raampartijen over de volle breedte van het appartement, met toegang 
tot het dakterras met direct uitzicht op de fraaie vijverpartij met fontein 
en de omliggende parkachtige tuin. Het geheel is uitgevoerd met een 
sfeervolle gashaard (Boley) met hardstenen omlijsting en toegang tot de 
keuken middels geslepen glazen tussendeur. 

Kitchen, area approximately 13 sqm, in U-shaped arrangement (Eg-
gersmann, renovated in 2007) with plenty of drawers, upper and lower 
cabinets, fully equipped with granite worktop and sink with quooker, 
fully equipped with A-brand appliances, 4-burner induction hob with wok 
burner, extractor fan, combination microwave, convection oven, dish-
washer and fridge-freezer, complete and luxurious whole, fully equipped, 
with access to balcony and utility room. 
 
Utility room, tiled to ceiling, with sink, with connection for washing 
equipment. 
 
The entire wing has a marble floor (Perlato) with underfloor heating, 
stucco walls, stucco ceilings with recessed halogen lighting and air condi-
tioning. 
 
 
LAYOUT SLEEPING WING 
 
Portal, from the library / lounge access to the bedroom wing, with marble 
floor. 
 
Master bedroom 1, size approximately 5.20 x 5.00 meters, with custom 
made closet wall (remains behind), air conditioning and direct access to 
bathroom. 
 
Bathroom, size approximately 2.20 x 3.90 meters, luxurious and comple-
te, tiled to ceiling, with spacious walk-in shower with thermostat, and 
hard glass shower door, luxury wall unit with double sink and single lever 
taps, free hanging closet and bidet, equipped with mechanical extracti-
on, towel radiator and underfloor heating. 
 
Work-/bedroom 2, dimensions approximately 1.70 x 4.40 meters. 
 
The entire bedroom wing has a marble floor (Perlato) with underfloor he-
ating (except bedroom 1, which has carpet), stucco walls, stucco ceilings 
with halogen recessed lighting and air conditioning. 

ENTRANCE RESIDENCE DE KARPEN 

Entrance to private grounds of the complex, accessible through double 
electric wrought iron gates with digital doorbells and videophone system 
to the Javalaan. 
 
Main entrance apartment complex, through electric sliding doors to in-
termediate hall with mailboxes, followed by high quality finished central 
lobby with janitor’s desk and access to spacious lounge for communal 
use. 
 
Through elevator in basement and through central entrance to com-
munal lobby with two doors and delivery cabinets per apartment, with 
granite floor. 
 
Technical room or storage room, measuring approximately 1.30 x 2.60 m, 
with preparation cv-ketel Nefit Ecomline HR 2006, 120 liter boiler and unit 
mechanical extraction. 
 
 
APARTMENT LAYOUT  
 
Reception hall, area approximately 12 m², with ceiling-high custom-made 
wardrobe wall with mirrored doors, cupboard (renewed in 2007/2008) 
with double doors to spacious library and living room and access to guest 
toilet. 
 
Toilet, luxury and tiled to ceiling, with free hanging closet and fountain, 
with mechanical extraction. 
 
Library/sitting room, area approximately 23 m², in open connection with 
the living room and access to the intermediate portal to the bedroom 
wing.  
 
Living room, area approximately 57 m², rectangular, with ceiling-high 
windows over the full width of the apartment, with access to the roof 
terrace with direct view of the beautiful pond with fountain and the 
surrounding park-like garden. The whole is equipped with a cozy gas fire-
place (Boley) with stone frame and access to the kitchen through ground 
glass door.  
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BUITENRUIMTE

Dakterras, via de dubbele schuifpuien alsmede via de keuken is er toe-
gang tot het riante dakterras, met oppervlakte van circa 32 m² en op het 
zuidoosten gelegen. Het geheel is voorzien van een elektrisch bedien-
bare zonneluifel en twee verwarmingslampen. Met magnifiek uitzicht 
naar de volwassen, parkachtige tuin met vijver en fontein, alle seizoenen 
mooi!

PARKEERPLAATSEN EN BERGING IN SOUTERRAIN

Vanaf het privé terrein is middels een verwarmde afrit het souterrain te
bereiken, welke afgesloten is middels elektrische segmentaaldeuren. Er
zijn twee ruime parkeerplaatsen (beide voorzien van huisnummer 129)
met afmeting van circa 3.00 x 6.00 meter. Tevens is in het souterrain een 
autowasplaats aanwezig. Via de lift is de entree van het appartement 
onmiddellijk te bereiken.

Berging, inpandig, afmeting circa 2.40 x 2.60 meter, voorzien van elektra, 
praktisch en royaal, ten behoeve van fietsen, opslag en dergelijke.
 

OUTDOOR SPACE

Roof terrace, through the double sliding doors and through the kitchen 
there is access to the spacious roof terrace, with area of approximate-
ly 32 m² and located on the southeast. The whole is equipped with an 
electrically operated awning and two heating lamps. With magnificent 
views to the mature, park-like garden with pond and fountain, all seasons 
beautiful! 
 
 
PARKING AND STORAGE IN BASEMENT 
 
From the private area through a heated ramp to the basement to reach 
reachable, which is closed by electric segmental doors. There 
There are two spacious parking spaces (both with house number 129) 
with dimensions of approximately 3.00 x 6.00 meters. Also in the base-
ment is a car wash available. Through the elevator, the entrance of the 
apartment is immediately accessible. 
 
Storage room, indoors, measuring approximately 2.40 x 2.60 meters, 
with electricity, practical and generous, for bicycles, storage and the like. 
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LOCATION AND VIEW 
 
Residence de Karpen evokes a feeling of comfort, tranquility and 
natural beauty. In the park-like garden surrounding the complex 
you can take a lovely walk, play a game of tennis or practice your 
golfing skills. 
 
Yet the convenient location of the building makes it possible to be 
in the center of Eindhoven within a few minutes by bike. Some im-
portant locations are within walking distance, such as the Technical 
University Eindhoven (3 minutes) and the NS-station (20 minutes). 
 
There are also a number of special Brabant places nearby such as 
the Eckartse bos and the Karpendonkse plas with the adjacent res-
taurant, the Karpendonkse Hoeve. 
 
 
DISTANCE TO NEARBY AMENITIES 
 
Family doctor (general practitioners 
association Eindhoven)    : ca. 700 meters 
Dentist     : approx. 1,2 kilometers 
Hospital      : approx. 1,3 kilometers 
Railway station     : approx. 2.2 kilometers 
Secondary school (Lorentz Casimir 
Lyceum)     : approx. 1,3 kilometers 
Albert Heijn     : approx. 1,4 kilometers 
Town hall      : approx. 3.9 kilometers 
Catering industry (Karpendonkse Hoeve) : ca. 900 metres 

Residence de Karpen is justifiably one of the most beautiful re-
sidential locations in the Netherlands. The apartment complex, 
designed by architect Van de Pauwert, comprises approximately 
2.5 hectares of land including the surrounding park-like garden. The 
right combination of location, architecture, layout, materials and 
garden layout make the complex, completed in 1989, the ultimate 
place to live and recreate for young and old. In this beautiful set-
ting, 34 luxury owner-occupied apartments in the exclusive seg-
ment are located. 
 
In addition to optimal privacy, Residence De Karpen aims to pro-
vide residents with a pleasant and safe living comfort. Residents 
can make use of various common facilities such as a heated indoor 
pool, gym, tennis court and golf practice area. It is also lovely to 
walk in the garden surrounding the complex. 

RESIDENCE DE KARPEN

LOCATIE EN UITZICHT

Residence de Karpen roept een gevoel van comfort, rust en natuur- 
schoon op. In de parkachtige tuin rondom het complex kunt u een 
heerlijke wandeling maken, een partij tennis spelen of uw golftechnieken 
oefenen.

Toch biedt de gunstige ligging van het gebouw de mogelijkheid om 
binnen enkele fietsminuten in de binnenstad van Eindhoven te zijn. Op 
loopafstand zijn enkele belangrijke locaties te bereiken, zoals de Techni-
che Universiteit Eindhoven (3 loopminuten) en het NS-station (20 loopmi-
nuten)

Tevens zijn er een aantal bijzonder Brabantse plekken nabij gelegen zoals 
het Eckartse bos en de Karpendonkse plas met het ernaast gelegen res-
taurant, de Karpendonkse Hoeve.

AFSTAND TOT NABIJGELEGEN VOORZIENINGEN

Huisarts (huisartsenvereniging Eindhoven) : ca. 700 meter
Tandarts      : ca. 1,2 kilometer
Ziekenhuis       : ca. 1,3 kilometer
NS Station     : ca. 2,2 kilometer
Middelbare school (Lorentz Casimir Lyceum)  : ca. 1,3 kilometer
Albert Heijn       : ca. 1,4 kilometer
Gemeentehuis     : ca. 3,9 kilometer
Horeca (Karpendonkse Hoeve)   : ca. 900 meter
Sportvelden (Marathonloop)   : ca. 6,4 kilometer
Tankstation (Texaco)    : ca. 600 meter
Bushalte (van Oldenbarneveltlaan)  : ca. 600 meter 

Residence de Karpen is met recht één van de allermooiste woonlocaties 
in Nederland. Het door architect Van de Pauwert ontworpen apparte-
mentencomplex, bevat circa 2.5 hectare grond inclusief de parkachtige 
tuin rondom. Door de juiste combinatie van locatie, architectuur, inde-
ling, materiaalgebruik en tuinaanleg, is het in 1989 opgeleverd complex, 
een ultieme plek om te wonen en te recreëren, voor jong en oud. In deze 
schitterende omgeving, zijn 34 luxe koopappartementen in het exclusie-
ve segment gevestigd.

Naast optimale privacy, beoogt Residence De Karpen de bewoners een 
aangenaam en veilig wooncomfort te bieden. Bewoners kunnen ge-
bruik make van diverse gemeenschappelijke voorzieningen zoals een 
verwarmd binnenzwembad, fitnessruimte, tennisbaan en een golfoefen-
plaats. Tevens is het heerlijk wandelen in de tuin rondom het complex.

RESIDENCE DE KARPEN
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DOORSNEDE APPARTEMENTENCOMPLEX RÉSIDENCE DE KARPEN
aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend
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Verkoopprocedure
Alle door Cato Makelaars en de verkoper verstrekte informatie moet uitslui-
tend worden gezien als een uitnodiging tot het uitbrengen van een bieding. 
Het doen van een bieding betekent niet automatisch dat u er rechten aan 
kunt ontlenen. Indien de vraagprijs wordt geboden, kan de verkoper beslis-
sen dit bod wel of niet te aanvaarden. Cato Makelaars raadt geïnteresseer-
den aan een eigen NVM-makelaar in te schakelen voor professionele begelei-
ding bij bieding en aankoop.

Bieding
Wenst u een bieding te doen? Dan dienen de volgende zaken benoemd te 
worden:
Geboden koopsom
Datum sleuteloverdracht
Eventuele overname roerende zaken
Eventuele ontbindende voorwaarden, bijvoorbeeld financiering.

Koopakte
Bij een tot stand gekomen koopovereenkomst zorgt Cato Makelaars voor 
opstelling van de koopakte conform NVM-model. Een waarborgsom of 
bankgarantie van tenminste tien procent van de koopsom die wordt voldaan 
aan de notaris is daarin gebruikelijk. Voorbehouden kunnen alleen worden 
opgenomen (bijvoorbeeld voor het verkrijgen van financiering) indien deze 
uitdrukkelijk bij de bieding zijn vermeld.

Algemene ouderdomsclausule
Wanneer een onroerende zaak twintig jaar of ouder is, weet koper dat de 
eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager 
liggen dan bij nieuwe woningen. In afwijking van artikel 6.3 van de koopakte 
en artikel 7.7 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van één 
of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder 
gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de 
overeenkomst voor rekening en risico van koper.

Algemene asbestclausule
In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen/materialen aanwe-
zig zijn. Bij eventuele verwijdering van deze materialen dienen op grond van 
milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper wordt 
geacht met deze wetgeving bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle 
aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid en/of verwijdering van asbest uit 
de onroerende zaak kan voortvloeien.

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

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

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

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

•
•
•
•

Sales procedure
All information provided by Cato Makelaars and the seller should be re-
garded exclusively as an invitation to submit a bid. Making a bid does not 
automatically mean that you can derive rights from it. If the asking price 
is offered, the seller may decide whether or not to accept this offer. Cato 
Makelaars advises interested parties to engage their own NVM realtor for 
professional guidance with bidding and purchase.

Bid
Do you wish to make a bid? Then the following things need to be mentioned:
Bid price
Date key transfer
Possible takeover of movable property
Any conditions precedent, such as financing.

Deed of purchase
In the case of a purchase agreement that has been concluded, Cato Make-
laars will draw up the deed of sale in accordance with the NVM model. A 
deposit or bank guarantee of at least ten percent of the purchase price paid 
to the civil-law notary is customary. Reservations can only be included (for 
example to obtain financing) if these are explicitly mentioned in the offer.

General old-age clause
When a property is twenty years or older, the buyer knows that the require-
ments that can be set for the quality of the building are considerably lower 
than for new homes. Contrary to Article 6.3 of the deed of purchase and 
Article 7.7(1) and (2) of the Civil Code, the total or partial absence of one or 
more properties of the immovable property for normal and special use and 
any other failure to comply with the property to the contract shall be for the 
account and risk of the purchaser.

General asbestos clause
Substances/materials containing asbestos may be present in the immova-
ble property. In the event of any removal of these materials, special meas-
ures must be taken on the basis of environmental legislation. The buyer is 
deemed to be familiar with this legislation and indemnifies the seller against 
all liability that may arise from the presence and/or removal of asbestos from 
the immovable property.

GENERAL INFORMATION
Obligation to investigate
The seller of the property has a so-called information obligation. The buyer 
has his own duty to investigate all matters that (may) be of importance.
As a buyer, it is also important for you to be informed about the financing 
possibilities based on employment situation, income, loans and other per-
sonal obligations. Before submitting a bid, we advise you to have a thorough 
investigation carried out, including into the general and specific aspects of 
the home. It is even better to use your own NVM realtor for purchase sup-
port.

Sales documentation
All information provided is given by us to the best of our knowledge and 
belief and in good faith. Should later appear that there are deviations (for 
example in maps, surfaces and contents), this cannot be invoked. Although 
care has been taken, neither the owner nor the selling realtor accepts any 
liability for the accuracy of the contents of this sales documentation and no 
rights can be derived from it. The dimensions of the floor plans may vary, as 
the drawings may sometimes have to be reduced in size.

Reflection period (Real Estate Purchase Act)
When you buy a property, you have three days to think about it. During this 
period, you can still cancel the contract. The cooling-off period starts as soon 
as the buyer receives the purchase agreement signed by both parties or a 
copy thereof. If you cancel the purchase within three days of the statutory 
cooling-off period, we will be obliged to charge an administration fee of € 
250.

After the visit?
Not only the owner of the property but also we are curious about your 
reaction, and we would appreciate it if you let us know your findings within 
a few days. If necessary, we will be happy to contact you by telephone. On 
closer inspection, do you find this house less suitable for you? Then we would 
be happy to be of service to you in any other way and will gladly assist you 
in your search for a property that completely meets your requirements. We 
would therefore like to invite you for a free and personal consultation.

•
•
•
•
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Ons motto ‘Van goeden huize, voor goede huizen en monumenten’ 
staat voor onze frisse en bevlogen NVM full service makelaardij in 
onroerend goed. Onze verkoopportefeuille omvat louter wonin-
gen, appartementen en monumenten van hoog niveau. Wij zijn 
proactief in verkoop en marketing, en onze kennis en kunde zijn 
gebaseerd op ruim twintig jaar ervaring in de wijde regio.

Ons team bestaat uit nauw samenwerkende professionals, met 
eigen specialismes en netwerken die de verkoop en marketing van 
uw object(en) een boost geven. Wij voegen nog meer kwaliteit 
aan hoogwaardige aanbod toe, door resultaatgerichte diensten als 
professionele styling, (drone-)tv, fotografie en illustraties.

Door specialismen en specialisten te bundelen, leveren wij opmer-
kelijke resultaten bij het vermarkten van goed onroerend goed. Wij 
zijn gespecialiseerd in de aan- en verkoop van rijks- en gemeentelij-
ke monumenten en historische panden dankzij uitgebreide studie 
en interesse in cultureel erfgoed.

Natuurlijk bent u druk met werk, gezin, familie, sociale netwerken, 
andere liefhebberijen en bezigheden; dat begrijpen wij maar al te 
goed. Daarom ontzorgen wij u graag, door u optimaal te begelei-
den bij de aan- en verkoop van een goed huis.

We komen naar u toe en ontvangen u van harte in ons gemakkelijk 
bereikbare kantoor. U vindt ons eenvoudig via afslag 31 (Veldho-
ven - Meerhoven) van de randweg N2 (parallel aan de A2) aan de 
Beemdstraat 5 te Eindhoven, met volop en gratis parkeergelegen-
heid.

WAAROM CATO MAKELAARS?

OPENINGSTIJDEN

Ons kantoor is geopend op werkdagen van 09.00 uur tot 17.30 
uur. Mocht het u doordeweeks niet schikken, dan zijn wij graag be-
reid om een afspraak met u te maken om u op zaterdag of zondag 
te woord te staan.

1.

2.

3.

4.

5.

Our motto 'Van goeden huize, voor goede huizen en monument-
en' (of pedigree, for good houses and monuments) stands for our 
fresh and enthusiastic NVM full service real estate agency. Our 
sales portfolio comprises only high-end homes, apartments and 
monuments. We are proactive in sales and marketing, and our 
knowledge and skills are based on more than twenty years of expe-
rience in the wider region.

Our team consists of professionals working closely together, 
with their own specialisms and networks that boost the sales and 
marketing of your property(s). We add even more quality to our 
high-quality offering, through result-oriented services such as pro-
fessional styling, (drone) TV, photography and illustrations.

By combining specialisms and specialists, we deliver remarkable 
results in the marketing of good real estate. We specialize in the 
purchase and sale of national and municipal monuments and 
historic buildings thanks to extensive study and interest in cultural 
heritage.

Of course, you are busy with work, family, social networks, other 
hobbies and activities; we understand that all too well. That is why 
we are happy to relieve you of all your worries by providing you 
with the best possible support when buying and selling a good 
house.

We come to you and welcome you in our easily accessible office. 
You can find us via exit 31 (Veldhoven - Meerhoven) of the N2 ring 
road (parallel to the A2) at Beemdstraat 5 in Eindhoven, with plenty 
of free parking.

THEREFORE, CATO BROKERS

OPENING HOURS

Our office is open on working days from 9 am to 5.30 pm. If it does 
not suit you during the week, we are happy to make an appoint-
ment with you on Saturday or Sunday.

1.

2.

3.

4.

5.
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