SCHOOTEINDSEWEG 6, VLIERDEN

Geachte heer, geachte mevrouw,

Dear sir, madam,

Dank voor uw interesse in dit exclusieve familiehuis met dubbele inpandige garage en binnenzwembad, gelegen in Deurne - Vlierden. Om
u een helder en compleet beeld van deze riante villa met binnenzwembad te geven, bevat deze documentatie de volgende informatie:

Thank you for your interest in this exclusive family home with double
indoor garage and indoor pool, located in Deurne - Vlierden. To give
you a clear and complete picture of this spacious villa with indoor pool,
this documentation contains the following information
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Deze documentatie is met uiterste zorg samengesteld om u een goede 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
T 06 10 34 56 57
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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
T 06 10 34 56 57
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5 PLUSPUNTEN VAN DEZE HOOGWAARDIGE EN
INSTAPKLARE VILLA MET BINNENZWEMBAD,
DUBBELE INPANDIGE GARAGE EN AANGELEGDE TUIN RONDOM

5 ASSETS OF THIS HIGH-QUALITY AND READYTO-USE VILLA WITH INDOOR SWIMMING
POOL, DOUBLE GARAGE AND LANDSCAPED
GARDEN ALL AROUND

1. Luxueus wonen
Circa 620 m² woonoppervlakte met grootse leefkeuken en aansluitend 60 m² gevelbrede tuinkamer, riante living, extra werk-/speelkamer, zes slaapkamers en vier badkamers voorzien van Heritage
sanitair, plafondhoogte op alle etages circa 3.00 meter!!

1. Luxurious living
Approximately 620 m² living space with large living kitchen and adjacent 60 m² front garden room, spacious living room, extra work/
play room, six bedrooms and four bathrooms with Heritage sanitary ware, ceiling height on all floors approximately 3.00 meters!

2. Verrassend geheel
Enigszins bescheiden aan de voorzijde, zeldzaam mooi en exclusief
afgewerkt met hoogwaardig en tijdloos materiaalgebruik, opmerkelijk sfeervol en warm thuis aan de binnenzijde, een bezichtiging
aldaar zal u overtuigen.

2. Surprising whole
Somewhat modest at the front, exceptionally beautiful and exclusive finish with high quality and timeless materials, remarkably cozy
and warm home on the inside, a visit there will convince you.

3. Van alle gemakken voorzien
Van luxe leefkeuken met A-merk apparatuur en aansluitend glazen
tuinkamer voorzien van 2e keuken, een wellnessvleugel met groots
binnenzwembad en een dubbele inpandige garage met volop
parkeerruimte op eigen terrein. Het ontbreekt u en uw gezinsleden
werkelijk aan niets.
4. Gegarandeerd privé
Onder architectuur, magnifiek aangelegde, volwassen en geheel
omheinde tuin rondom, achtertuin optimaal privacy biedend, oftewel zonder enige inkijk.
5. Centrale ligging
Op loopafstand van de bossen en basisscholen, op circa 10 fietsminuten van middelbare scholen op elk niveau als ook NS station
Deurne, op circa 15 autominuten van centrum Helmond en circa
25 autominuten van vliegveld Eindhoven, ook de snelwegen A67
Venlo - Antwerpen en A73 Nijmegen-Venlo zijn vlakbij.
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3. With all amenities
From luxury kitchen with A-brand appliances and adjoining glass
garden room with 2nd kitchen, a wellness wing with large indoor
pool and a double garage with ample parking on site. For you and
your family members, nothing is missing.
4. Guaranteed private
Under architecture, magnificently landscaped, mature and fully
fenced garden around, backyard offering maximum privacy, or in
other words, without any insight .
5. Central location
Within walking distance of the forest and the elementary school,
about 10 minutes by bike from secondary schools at every level as
well as Deurne NS station, about 15 minutes by car from the center of Helmond and about 25 car minutes from Eindhoven airport,
the A67 Venlo-Antwerpen and A73 Nijmegen-Venlo highways s are
nearby.
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INTRODUCTIE

INTRODUCTION

1

Deze riante villa is geheel naar eigen eisen en wensen in 2002
gebouwd; zowel de villa als de tuin rondom zijn onder architectuur
gerealiseerd. Aan werkelijk elk detail is aandacht besteed, zodat
het geheel kwalitatief hoogstaand is geworden, zoals de handgemaakte sierlijsten op de plafonds, de natuurstenen vensterbanken
en de handgemaakte architraven. Ook opvallend zijn de overal
consequent doorgevoerde hoogtes van de plafonds en de vele
ramen met functionerende luiken. De gehele begane grond (exclusief garage), de waskamer en alle badkamers zijn voorzien van
vloerverwarming.

This spacious villa was built in 2002 according to its own requirements and wishes; both the villa and the garden around it were
realized under architecture. Attention was paid to every detail, so
that the whole house has become high quality, such as the handmade decorative frames on the ceilings, the natural stone window
sills and handmade architraves. Also striking are the consistent
heights of the ceilings and the many windows with functioning
shutters. The entire ground floor (excluding the garage), the laundry room and all bathrooms on the floors above have underfloor
heating.

Nu privéomstandigheden zijn veranderd en de kinderen het huis
hebben verlaten is het landhuis te groot geworden. Met weemoed
wordt er afscheid genomen van dit ultieme gezinshuis: “Alle gezinsleden hadden er een eigen ruimte. We hebben hier altijd met
veel plezier gewoond. Het hele huis is van alle gemakken voorzien,
en we genieten nog steeds volop, met name van het binnenzwembad.”

Now that private circumstances have changed and the children
have left the house, the mansion has become too big. With melancholy they say goodbye to this ultimate family home: “All family
members had their own space. We have always lived here with
great pleasure. The whole house is fully equipped, and we still
enjoy it a lot, especially the indoor pool.”

Wat zal er door de gezinsleden gemist gaan worden? “De tuinkamer die we in 2018 hebben laten realiseren. De gevelbrede glazen
puien kunnen ’s zomers helemaal opengeschoven worden; er kan
365 dagen per jaar heerlijk geleefd worden, zelfs als het buiten
vries, is het hier heel comfortabel.”
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What will the family members miss in the future? “The garden
room we had built in 2018. The façade-wide glass fronts can be slid
all the way open in the summer; it’s a great place to live 365 days a
year, even when it’s freezing outside, it’s very comfortable here.”

z
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FEITEN & CIJFERS

FACTS & FIGURES
Object
Bouwjaar
Kadastraal bekend
Perceeloppervlakte

Woonoppervlakte villa inclusief garage en inclusief tuinkamer
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte (balkon voorzijde)
Totale oppervlakte
Inhoud villa inclusief inpandige garage inclusief tuinkamer
(conform meetcertificaat)

Plafondhoogtes begane grond, 1e en 2e verdieping
Aantal kamers
Aantal badkamers

Aantal toiletten

Parkeren
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vrijstaande villa met dubbele inpandige garage, binnenzwembad en aangelegde tuin rondom
2002
Gemeente Deurne
Sectie Q
Nummer 627
1920 m²

Object
Year built
Cadastral area
Land area

detached villa with double garage, indoor pool and landscaped garden
around
2002
Municipality of Deurne
Section Q
Number 627
1920 m²

circa 613 m²

Living space villa including garage and including garden room

approximately 613 m²

circa 7 m²

Surface area of building-related outdoor area (front balcony)

approximately 7 m²

circa 620 m²
circa 2400 m³

circa 3.00 meter
9 kamers (woonkamer, werk-/televisiekamer, tuinkamer en 6 slaapkamers)
4 badkamers (begane grond zwembadruimte, 1e verdieping nabij ouderslaapkamer, badkamer 3 op 1ste verdieping en badkamer 4 op 2e verdieping)
6 toiletten waarvan 3 separaat (bijkeuken, ontvangsthal en overloop 1) en
in zwembadruimte, badkamer 2 en badkamer 4

Total surface area
Contents villa including garage including garden room
(according to measurement certificate)

Ceiling heights first floor, 1st and 2nd floor
Number of rooms
Number of bathrooms
Number of toilets

Parking

approximately 620 m²
approximately 2400 m³

approximately 3.00 meter
9 rooms (living room, work / TV room, garden room and 6 bedrooms)
4 bathrooms (first floor pool area, 1st floor near master bedroom,
bathroom 3 on 1st floor and bathroom 4 on 2nd floor)
6 toilets of which 3 separate (utility room, entrance hall and hallway 1)
and in pool area, bathroom 2 and bathroom 4
in double indoor garage as well as plenty of parkingspace on parcel

in dubbele inpandige garage als ook volop parkeergelegenheid op eigen
terrein
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INSTALLATIE & ISOLATIE

INSTALLATION & INSULATION
Energielabel
Isolatie daken
Isolatie gevels
Isolatie vloeren
Isolatie glas
Verwarming
Vloerverwarming
Warm water
Technische voorzieningen

ja
ja
ja
ja, gehele woning m.u.v. glazen schuifwand tuinkamer
cv-combi-ketel Nefit HR 2002
gehele begane grond vloer (exclusief dubbele garage) inclusief zwembadvleugel, badkamer 2, badkamer 3, waskamer en badkamer 4 op verdiepingen
cv-combi-ketel Nefit HR 2002

A, in application

Insulation of roofs
Insulation of facades
Insulation floors
Insulation glass

yes
yes
yes
yes, entire house except the sliding glass wall of the garden room

Heating
Underfloor heating

Nefit HR 2002 central heating combi boiler
entire first floor (excluding double garage) including pool wing,
bathroom 2, bathroom 3, laundry room and bathroom 4 on floors
Nefit HR 2002 central heating combi boiler

Hot water
Technical facilities

- WTW balansventilatie
- centraal stofzuigsysteem
- alarminstallatie
- gasheaters in tuinkamer
- data-aansluitingen in alle kamers
- Bose geluidssysteem begane grond
- voorbereidingen domotica
- programmeerbare beregeningsinstallatie met druppelaar-ringleiding
- buitenverlichtingssysteem met gevellampen en grondspots op schermerschakeling

MATERIAALGEBRUIK

- WTW balanced ventilation
- central vacuum cleaning system
- alarm system
- gas heaters in garden room
- data connections in all rooms
- Bose sound system first floor
- domotics preparations
- programmable sprinkler system with dripper ring pipe
- exterior lighting system with façade lamps and ground spots on screen
switching

USE OF MATERIALS
Materiaal daken
Materiaal gevels
Materiaal vloeren
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Energy label

A, in aanvraag

gebakken dakpannen schilddak hoofdbouw en tentdak dubbele garage,
bitumineuze dakbedekking platte daken
in spouw gebouwd, metselwerk
betonnen verdiepingsvloeren gehele woning

Materiaal buitenkozijnen

hardhouten buitendeuren en kozijnen, schilderwerk vernieuwd in 2021

Materiaal binnenkozijnen

houten massieve Tiffany binnendeuren met houten architraven en neuten,
voorzien van identiek beslag

Material roofs
Material of the facades
Material floors
Material of outer frames
Material inner frames

baked roof tiles hip roof main building and tent roof double garage,
bituminous roofing flat roofs
cavity built, brickwork
concrete floors throughout the house
hardwood exterior doors and frames, paintwork renewed in 2021
wooden massive Tiffany interior doors with wooden architraves and
plinths, with identical fitting
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BEGANE GROND
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BUITENRUIMTE
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VILLA - begane grond
aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend
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VILLA - ground floor
no rights can be derived from these drawings

VILLA - eerste verdieping
aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

VILLA - first floor
no rights can be derived from these drawings
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VILLA - tweede verdieping
aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend
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VILLA - second floor
no rights can be derived from these drawings
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INDELING
Zoals de eigenaar zelf zegt: “Het is een comfortabel, fijn, luxe en
logisch huis, en je kunt op alle etages rondlopen.”
De plattegrond laat zien hoe: centraal ligt de ontvangsthal met
fraaie bordestrappen en balustrades, waardoor boven grootse
vides zijn. Alle kamers liggen aan dit centrale hart van de woning,
dat is bekroond met een torentje van zelfreinigend glas, dat zorgt
voor veel lichtinval midden in de villa, op alle verdiepingen.
BEGANE GROND
De entree van het gehele ensemble maakt direct indruk. De brede
oprit links, voert tussen de taxusperken door naar de dubbele voordeur, met door zuilen ondersteunde overkapping en het balkon
erboven. In het voorportaal is de meterkast naast de Tiffany-klapdeuren naar de ontvangsthal.

Aansluitend aan werk-/speel-/televisiekamer 1 is de ruime leefkeuken gesitueerd, die ook weer drie dubbele deuren naar de tuinkamer aan de achterzijde heeft. De keuken met volhouten vloer is
ideaal voor een groot gezelschap; twee vaatwassers, magnetron
en koeling met ijsblokjesmachine; in het ruime kookeiland met
schouw en geruisloze afzuiging is het Boretti-fornuis met zes pitten, twee ovens en warmhoudlade geïntegreerd. De bijbehorende
buffetkast is op maat gemaakt.
De riante tuinkamer (2018) met kwartsietvloer heeft twee volledig
glazen schuifpuien en een glazen/aluminium dak. Rechts is een volwaardige tuinkeuken met hardstenen aanrecht, koelkast, zespits
Boretti fornuis en gootsteen. De gehele ruimte wordt verwarmd
door gasheaters.
Naast de leefkeuken is de praktische bijkeuken, met eigen achterdeur, apart toilet met urinoir en een ruime provisiekast. Via het
tussenportaal zijn binnendoor zowel de inpandige dubbele garage
als de zwembadvleugel bereikbaar.

In de imposante en centrale ontvangsthal – drie verdiepingen hoog
met glazen toren – zijn de garderobenis en het Heritage gastentoilet met vergulde kraan gesitueerd. Blikvanger hier – naast de
natuurlijke lichtinval – is de statige maatwerk-bordestrap in mahonie-hardhout en klassieke stijl met bijpassende lambrisering.
De woonkamer aan de rechterzijde van de woning, heeft grote
raampartijen in voor- en zijgevel, terwijl drie openslaande dubbele
deuren toegang geven tot de tuinkamer aan de achterzijde en de
dubbele Tiffanydeuren tot de ontvangsthal. Opvallend in deze ruime living zijn de volhouten parketvloer, gladde stucwerk wanden
en plafonds met sierlijsten, maatwerkkasten en de gashaard met
natuurstenen schouw. De Tiffany-wandlampen zijn in stijl passend
bij de klassieke binnendeuren.
Aan de linkerzijde van de ontvangsthal is werk-/televisiekamer 1
gesitueerd, met grote ramen die blijvend vrij uitkijken over het
openbare groen aan de voorzijde van de woning.

As the owner himself says, “It’s a comfortable, fine, luxurious and
logical house, and you can walk around on all floors.”
The floor plan shows how: centrally located is the reception hall
with handsome board staircases and balustrades, through which
upstairs there are grand voids. All rooms are located at this central
heart of the house, which is crowned by a turret of self-cleaning
glass, which provides plenty of light in the middle of the villa, on all
floors.
GROUND FLOOR
The entrance to the entire ensemble makes an immediate impression. The wide driveway on the left walks between the yew hedges
to the double front door with column-supported canopy and the
balcony above. In the vestibule is the meter cupboard next to the
Tiffany swing doors to the reception hall.

Adjacent to work-/play-/television room 1 is the spacious living
kitchen, which again has three double doors to the garden room at
the rear. The kitchen with solid wood floor is ideal for a large party,
two dishwashers, microwave and refrigerator with ice maker, in
the spacious kitchen island with fireplace and silent exhaust is the
Boretti stove with six burners, two ovens and warming drawer
integrated. The accompanying sideboard is custom made.
The spacious garden room (2018) with quartzite floor has two
full glass sliding doors and a glass/aluminum roof. To the right is a
full-sized garden kitchen with hardstone countertops, refrigerator,
six-burner Boretti stove and sink. The entire space is heated by gas
heaters.
Besides the kitchen is the practical utility room, with its own back
door, separate toilet with urinal and a large pantry. Through the
porch are inside both the double garage and the pool wing accessible.

In the imposing and central reception hall - three floors high with
glass tower - are the checkroom and the Heritage guest toilet with
gilded faucet. The eye-catcher here - in addition to the natural light
- is the stately custom-made order staircase in mahogany hardwood and classic style with matching paneling.
Vloerafwerking: grotendeels massief houten parketvloer met bies, deels
natuursteen, deels gebakken vloertegels
Wandafwerking: glad stucwerk, deels design behang
Plafondafwerking: glad stucwerk met sierlijsten
Ontvangsthal: circa 22 m²
Woonkamer: circa 60 m²
Leefkeuken: circa 40 m²
Tuinkamer: circa 58 m²
Werk-/tv-/speelkamer 1: circa 20 m²
Bijkeuken: circa 10 m²
Zwembadruimte: circa 65 m²
Badkamer 1: circa 3 m²
Technische ruimte: circa 4 m²
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LAY OUT

The living room on the right side of the house, has large windows
in front and side facade, while three double doors give access to
the garden room at the rear and the double Tiffany doors to the
reception hall. Notable features in this spacious living room include
the full wood parquet flooring, smooth stucco walls and ceilings
with trim, custom cabinets and the gas fireplace with natural stone
hearth. The Tiffany wall lights are in style matching the classic interior doors.
On the left side of the reception hall, work/television room 1 is
located, with large windows that provide permanent unobstructed
views of the public green at the front of the home.

Floor finish: mainly solid wood parquet flooring with piping, partly natural
stone, partly baked floor tiles
Wall finishes: smooth stucco, partly design wallpaper
Ceiling finish: smooth stucco with moldings
Reception hall: approximately 22 m²
Living room: approximately 60 m²
Kitchen: approximately 40 m²
Garden room: approximately 58 m²
Work / TV / play room 1: approximately 20 m²
Utility room: approximately 10 m²
Swimming pool area: approximately 65 m²
Bathroom 1: approximately 3 m²
Technical room: approximately 4 m²
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EERSTE VERDIEPING

FIRST FLOOR

Aan overloop 1 met balustrade zijn de ouderslaapkamer 1 met eigen badkamer 2, de ruime en lichte slaapkamers 3 en 4 met badkamer 3, het separate toilet en de waskamer gesitueerd.

On landing 1 with balustrade are the master bedroom 1 with private bathroom 2, the spacious and bright bedrooms 3 and 4 with
bathroom 3, the separate toilet and laundry room located.

De ouderlijke suite is bijzonder riant te noemen; de slaapkamer is
voorzien van een gashaard met natuurstenen schouw en afstandsbediening en dubbele deuren met luiken naar het balkon boven de
entreepartij aan de voorzijde. Aansluitend is er een ruime garderobekamer met interieur-maatwerkwandkasten. Deze ruimte staat in
directe verbinding met badkamer 2, voorzien van Heritage sanitair
en vergulde kranen. Er is weids uitzicht over de aangelegde en
volwassen achtertuin. Het geheel is uitgevoerd met een vrijstaand
ligbad op pootjes, twee wastafels op zuil, een douchecabine met
glazen douchedeur en toilet.

The master suite is very spacious, the bedroom has a gas fireplace
with stone fireplace and remote control and double doors with
shutters to the balcony above the entrance at the front. Then there
is a spacious wardrobe room with interior custom wall cabinets.
This room is in direct connection with bathroom 2, equipped with
Heritage sanitary ware and gold-plated faucets. There is a wide
view of the landscaped and mature backyard. The unit is equipped
with a freestanding pedestal bathtub, two pedestal sinks, a shower
stall with glass shower door and toilet.
Bedrooms 3 and 4 are remarkably generous and bright due to the
large windows. Bathroom 3 overlooks the backyard and has a bath,
a shower and a washbasin on a column. Following is the laundry
room with sink and double connections for washing equipment.

Slaapkamers 3 en 4 zijn opmerkelijk royaal en licht door de grote
raampartijen. Badkamer 3 kijkt uit over de achtertuin en is voorzien
van een ligbad, een douchecabine en een wastafel op zuil. Aansluitend is de waskamer met gootsteen en dubbele aansluitingen voor
de wasapparatuur.
TWEEDE VERDIEPING
Vanaf overloop 2 met balustrade is het glazen torentje goed te
zien dat het geheel van trappenhuis en ontvangsthal van daglicht
voorziet. De kamers op deze bovenste verdieping zijn voorzien van
dakkapellen.
Aan de rechterzijde is over de volle diepte van de woning, slaapkamer 5 gelegen, aan de linkerzijde zijn nog eens de flinke slaapkamers 6 en 7. Ze worden van elkaar gescheiden door de technische
ruimte aan de voorzijde (met cv-combi-ketel, balansventilatie en
volop bergruimte) en badkamer 4 aan de achterzijde, met douche,
wastafel en toilet.
DERDE VERDIEPING
Via een luik in slaapkamer 5 is de bergzolder onder het schilddak te
bereiken.
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SECOND FLOOR
Vloerafwerking: vloerbedekking
Wandafwerking: glad stucwerk
Plafondafwerking: glad stucwerk met sierlijsten
Overloop 1: circa 7 m²
Ouderslaapkamer 2: circa 35 m²
Balkon: circa 7 m²
Garderobekamer: circa 10 m²
Badkamer 2: circa 16 m²
Slaapkamer 3: circa 18 m²
Slaapkamer 4: circa 18 m²
Badkamer 3: circa 16 m²
Waskamer: circa 13 m²
Overloop 2: circa 10 m²
Slaapkamer 5: circa 46 m²
Slaapkamer 6: circa 23 m²
Slaapkamer 7: circa 23 m²
Badkamer 4: circa 13 m²

From landing 2 with balustrade is the glass tower well seen that
the whole of staircase and reception hall with daylight. The rooms
on this top floor are equipped with dormers.
On the right side of the full depth of the house, bedroom 5
room 5 located on the right side, on the left are another large
bedrooms 6 and 7. They are separated by the technical room at
the front (with cv-combi boiler, balanced ventilation and plenty of
storage space) and bathroom 4 at the rear, with shower, sink and
toilet.
THIRD FLOOR
Through a hatch in bedroom 5 is the attic under the hipped roof to
reach.

Floor finish: carpet
Wall finish: smooth plaster
Ceiling finish: smooth plaster with cornices
Landing 1: approximately 7 m²
Master bedroom 2: approximately 35 m²
Balcony: approximately 7 m²
Wardrobe room: approximately 10 m²
Bathroom 2: approximately 16 m²
Bedroom 3: approximately 18 m²
Bedroom 4: approximately 18 m²
Bathroom 3: approximately 16 m²
Washing room: approximately 13 m²
Landing 2: approximately 10 m²
Bedroom 5: approximately 46 m²
Bedroom 6: approximately 23 m²
Bedroom 7: approximately 23 m²
Bathroom 4: approximately 13 m²
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BINNENZWEMBAD

TUIN, BUITENRUIMTE & TERRASSEN

INDOOR SWIMMING POOL

GARDEN, OUTDOOR SPACE & TERRACES

Via de bijkeuken en het tussenportaal is de zwembadvleugel bereikbaar. Deze heeft een eigen kleed- en badkamer 1 met douche,
toilet en wastafel.

De gehele tuin rondom is onder architectuur aangelegd in de
klassieke stijl die bij deze villa past, met onder meer wandelpaden,
bomen, taxus, buxus, laurier en beukenhagen.

Through the utility room and the intermediate porch is the pool
wing accessible. This has its own dressing room and bathroom 1
with shower, toilet and sink.

The entire garden was architecturally designed in the classic style
that fits this villa, including paths, trees, yews, boxwood, laurel and
beech hedges.

De tussendeur vanuit het tussenportaal is afsluitbaar; wel zo veilig
voor kleine kinderen. Deze deur en ook die van de technische ruimte hebben dezelfde mastersleutel als extra veilige zekerheid.

Dankzij een doordachte mix van volwassen en blijvend groen,
gazon, kunstgras, struiken en bomen geeft het geheel het hele
jaar door een fraai uitzicht en volop privacy. Zeker vanuit de glazen
tuinkamer is ben je je zeer bewust van het wisselen van de seizoenen

The connecting door from the porch is lockable, so safe for small
children. This door and also that of the technical room have the
same master key as extra security.

Thanks to a thoughtful mix of mature and evergreen, lawn, artificial grass, shrubs and trees, the whole property offers a beautiful
view and plenty of privacy all year round. Especially from the glass
garden room is you very aware of the changing seasons

Het verwarmde zwembad is bijzonder licht, dankzij maar liefst zes
dubbele, openslaande deuren naar het terras en de achtertuin. Het
bad is in fraai glasmozaïek betegeld (2016), inclusief de hoektrap.
Het binnenbad is 10 meter lang, 5 meter breed, 160 cm diep en
uitgerust met een jet stream om effectief te trainen. Het gehele
zwembad is voorzien van een isolerend roldek.
DUBBELE INPANDIGE GARAGE

Achter in de tuin op het noordoosten ligt een groot bestraat terras
met begroeide pergola, waar het tijdens de zomeravonden heerlijk
dineren en toeven is. Ook de zwembadvleugel met diverse openslaande tuindeuren, heeft een eigen bestraat terras, terwijl elders
in de achtertuin nog diverse zitjes zijn die fraai zicht geven op de
architectuur van de villa.

De dubbele garage is binnendoor bereikbaar en heeft een eigen,
brede oprit opzij van de voortuin en twee dubbele houten garagedeuren. De vloer is voorzien van gebakken vloertegels.

De gehele achtertuin is afgesloten; wel zo veilig voor kinderen en
huisdieren. Opzij van de dubbele garage is een afsluitbare stalen
poort, om bijvoorbeeld met fietsen of afvalcontainers achterom te
kunnen.

Achterin is de aparte technische ruimte voor de zwembadapparatuur: glasfilterinstallatie (2021), ontvochtiger, aparte cv- en warmwaterketel. Hier is ook het centraal stofzuigsysteem geïnstalleerd.

De gehele tuin is uitgerust met een programmeerbare beregeningsinstallatie en een druppelaar-ringleiding. Alle buitenverlichting met gevellampen en grondspots is op schemerschakeling.
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The heated pool is particularly light, thanks to no less than six
double doors to the terrace and backyard. The pool is tiled in
beautiful glass mosaic (2016), including the corner steps. The
indoor pool is 10 meters long, 5 meters wide, 160 cm deep and
equipped with a jet stream for effective exercise. The entire pool is
equipped with an insulating roller cover.
INDOOR DOUBLE GARAGE
The double garage is accessed inside and has its own wide driveway off to the side of the front garden and two double wooden
garage doors. The floor is fitted with baked floor tiles.
In the back is the separate technical room for the pool equipment:
glass filter system (2021), dehumidifier, separate central heating
and hot water boiler. Here is also the central vacuum system installed.

Back in the garden on the northeast is a large paved terrace with
overgrown pergola, where the summer evenings dining and relaxing. The pool wing with several patio doors, has its own paved
terrace, while elsewhere in the backyard are several seats that
provide beautiful views of the architecture of the villa.
The entire backyard is closed, so safe for children and pets. On the
side of the double garage is a lockable steel gate, for example, with
bicycles or containers to go back.
The entire garden is equipped with a programmable sprinkler
system and a drip loop. All exterior lighting with wall lights and
ground spots is on twilight switch.
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LOCATIE EN UITZICHT

LOCATION AND VIEWS

Deze grootse en unieke villa ligt aan een rustige, doorgaande en
met volwassen bomen omzoomde weg met blijvend vrij uitzicht op
het driehoekige openbare park en op slechts 400 meter lopen van
de bossen.

This grand and unique villa is located on a quiet, through road lined
with mature trees with permanent unobstructed views of the triangular public park and only 400 meters walk from the woods.

Het dorp Vlierden, even buiten Deurne heeft een ondernemende
bevolking en tal van voorzieningen in huis.
De ligging is zowel landelijk als bijzonder centraal. Binnen enkele
autominuten zijn de centra met alle voorzieningen van Deurne en
Helmond bereikbaar. Eindhoven en Weert zijn, evenals Duitsland,
binnen zo’n 20 autominuten te bereiken, terwijl u ook nog eens
binnen enkele autominuten op de snelweg A67 bent.
VLIERDEN EN OMGEVING
Dit fraaie Brabantse dorp met circa 1.500 inwoners en een rijk verenigingsleven behoort tot de gemeente Deurne. Vlierden zelf bestaat uit het dorp en een groot aantal dorpen eromheen. De eerste
vermelding van het dorp is uit 721 op een oorkonde.
Vlierden wordt omringd door Deurne, Ommel, Liessel en Brouwhuis en door de Oude Aa, Astense Aa, Brouwhuissche Heide en de
Liesselse bossen. Bijzondere plek – rijksmonument beheerd door
Brabants landschap - is begraafplaats ’t Ven waar de befaamde
kunstschilder-huisarts Hendrik Wiegersma en zijn familie rusten.
Ook molen Johanna Elisabeth en nog vijf panden in het dorp zijn
rijksmonument.
De streek is in trek bij toeristen, getuige de bed&breakfasts, vakantieparken, campings en kloosterhotel Willibrordhaeghe in de
nabije omgeving. Ze komen om te genieten van het Brabantse en
Peellandschap en met name Nationaal Park De Groote Peel op nog
geen vijftien kilometer, op de grens van Noord-Brabant en Limburg. Ook Deurne, met zijn gezellige centrum, twee kastelen en
kasteeltuin, is een geliefde bestemming.
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The village Vlierden, just outside Deurne has an enterprising population and numerous amenities.
The location is both rural and particularly central. Within a few
minutes by car are the centers with all amenities of Deurne and
Helmond accessible. Eindhoven and Weert are, like Germany,
within 20 minutes by car, while you are also within a few minutes
on the A67.
VLIERDEN AND SURROUNDINGS
This beautiful village in Brabant with about 1,500 inhabitants and a
rich club life belongs to the municipality of Deurne. Vlierden itself
consists of the village and a large number of villages around it. The
first mention of the village is from 721 on a charter.
Vlierden is surrounded by Deurne, Ommel, Liessel and Brouwhuis
and by the Oude Aa, Astense Aa, Brouwhuissche Heide and the
Liessel forests. A special place - a national monument managed
by Brabants landschap - is cemetery ‘t Ven where the famous
painter-architect Hendrik Wiegersma and his family rest. Also mill
Johanna Elisabeth and five other buildings in the village are national monuments.
The area is popular with tourists, as evidenced by the bed & breakfasts, vacation parks, camping sites and monastery hotel Willibrordhaeghe in the vicinity. They come to enjoy the Brabant and
Peelland countryside and in particular the National Park De Groote
Peel, less than fifteen kilometers away, on the border of North
Brabant and Limburg. Deurne, with its cozy center, two castles and
castle garden, is also a popular destination.
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VOORZIENINGEN EN AFSTANDEN
Kinderdagverblijf Bert en Ernie:			
Basisschool (De Wegwijzer):				
Sociocratische Leeromgeving LOS Deurne:		
Middelbare school (Willibrord Gymnasium):
Middelbare school (Peellandcollege):		
Middelbare school (Hub van Doornecollege):
Universiteit (Tilburg):				
Universiteit (TU/e):					

FACILITIES AND DISTANCES
Child day care Bert and Ernie: 			
Elementary school (De Wegwijzer): 			
Sociocratic Learning Environment LOS Deurne:
Secondary school (Willibrord Gymnasium):
Secondary school (Peellandcollege): 		
High school (Hub van Doornecollege): 		
University (Tilburg): 					
University (TU/e): 					

ca. 290 m
ca. 400 m
ca. 4,6 km
ca. 2,5 km
ca. 2,4 km
ca. 2,9 km
ca. 68,4 km
ca. 28,7 km

Gezondheidsplein (huisartsen, apotheek, fysiotherapie,
Sportcentrum etc.):					
ca. 3,4 km
Tandarts (Vriends – De Cock):			
ca. 2,6 km
Ziekenhuis (Elkerliek):				
ca. 5,4 km

Gezondheidsplein (general practitioners,
pharmacy, physiotherapy,Sports center etc.):
Dentist (Vriends - De Cock): 				
Hospital (Elkerliek): 					

ca. 3,4 km
ca. 2,6 km
ca. 5,4 km

Gemeentehuis:					

ca. 3,9 km

Town hall: 						

ca. 3,9 km

Supermarkt (Plus):					
ca. 2,8 km
Supermarkt (Lidl):					
ca. 2,8 km
Café-zaal-hotel Thijssen:				
ca. 350 m
Bar-Bistro DuCo:					ca. 2,1 km

Supermarket (Plus): 					
Supermarket (Lidl): 					
Cafe-hall-hotel Thijssen: 				
Bar-Bistro DuCo: 					

ca. 2,8 km
ca. 2,8 km
ca. 350 m
ca. 2,1 km

Voetbal (SPV Vlierden):				
Tennis (TC Vlierden):					
Hockey (MHC Deurne):				
Manege (Heijligers):					
Zwembad (De Wiemel):				
Golf (Stippelberg):					

ca. 350 m
ca. 400 m
ca. 5,3 km
ca. 5,6 km
ca. 4,3 km
ca. 9,9 km

Soccer (SPV Vlierden): 				
Tennis (TC Vlierden): 					
Field hockey (MHC Deurne): 			
Riding school (Heijligers): 				
Swimming pool (De Wiemel): 			
Golf (Stippelberg): 					

ca. 350 m
ca. 400 m
ca. 5,3 km
ca. 5,6 km
ca. 4,3 km
ca. 9,9 km

Vliegveld (Eindhoven Airport):			
NS-station (Deurne):					
Tankstation (Texaco Express):			
Bushalte (De Vliert):					

ca. 37,2 km
ca. 3,1 km
ca. 950 m
ca. 240 m

Airport (Eindhoven Airport): 			
NS-station (Deurne):					
Fuel station (Texaco Express): 			
Bus stop (De Vliert): 					

ca. 37,2 km
ca. 3,1 km
ca. 950 m
ca. 240 m

Deurne-centrum:					ca. 3,8 km
Weert-centrum:					ca. 32,3 km
Helmond-centrum:					
ca. 8,5 km
Venlo-centrum:					
ca. 36,4 km

Deurne center: 					
Weert city center: 					
Helmond center: 					
Venlo center: 						

ca. 3.8 km
ca. 32,3 km
ca. 8,5 km
ca. 36,4 km
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ca. 290 m
ca. 400 m
ca. 4,6 km
ca. 2,5 km
ca. 2,4 km
ca. 2,9 km
ca. 68,4 km
ca. 28,7 km
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LEGENDA

Plangebied
ENKELBESTEMMINGEN

Agrarisch
Agrarisch met waarden
Bedrijf
Bedrijcenterrein
Bos

Geluidzone
Luchtvaartverkeerzone
Vrijwaringszone
Milieuzone
Veiligheidszone
Wetgevingzone

Centrum

Reconstructiewetzone

Cultuur en ontspanning

Overige zone

Detailhandel

AANDUIDINGEN

Dienstverlening

Bouwaanduiding

Gemengd

Functieaanduiding

Groen

Lettertekenaanduiding

Horeca

Maatvoering

Kantoor

FIGUREN

Maatschappelijk

As van de weg

Natuur

Dwarsproﬁel

Overig

Gevellijn

Recreatie

Hartlijn leiding

Sport

Relatie

Tuin

Figuur IMRO2006

Verkeer
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GEBIEDSAANDUIDING

GEBIEDSGERICHTE BESLUITEN

Water

Besluitgebied

Wonen

Besluitvak

Woongebied

Besluitsubvak
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ALGEMENE INFORMATIE
Verkoopprocedure
Alle door Cato Makelaars en de verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend 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 beslissen dit bod wel of niet te aanvaarden. Cato Makelaars raadt geïnteresseerden aan een eigen NVM-makelaar in te schakelen voor professionele begeleiding 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.

GENERAL INFORMATION
Onderzoeksplicht
De verkoper van de woning heeft een zogenaamde informatieplicht. De
koper heeft een eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die van belang (kunnen) zijn.
Als koper is het voor u ook zaak u te (laten) informeren over de financieringsmogelijkheden 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 eigenaar noch door de verkopend makelaar, enige aansprakelijkheid aanvaard en
kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De maten van de plattegronden 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 periode 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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Sales procedure
All information provided by Cato Makelaars and the seller should be regarded 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 Makelaars 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.

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 personal 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 support.
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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WAAROM CATO MAKELAARS?

THEREFORE, CATO BROKERS

1. Our motto 'Van goeden huize, voor goede huizen en monumenten' (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 experience in the wider region.

1. 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 woningen, 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.
2. 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.

2. 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 professional styling, (drone) TV, photography and illustrations.

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

3. 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.

4.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 begeleiden bij de aan- en verkoop van een goed huis.

4.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.

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

5. 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.

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 bereid om een afspraak met u te maken om u op zaterdag of zondag
te woord te staan.
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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 appointment with you on Saturday or Sunday.
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Beemdstraat 5			

T 040 29 00 620

5653 MA Eindhoven		

M 06 10 34 56 57

www.catomakelaars.nl		

info@catomakelaars.nl

