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Dear Sir, Dear Madam, 
 
Thank you for your interest in this detached and luxurious villa with 
exceptionally beautiful and privacy offering garden in Bladel. To give 
you a clear and complete presentation, this documentation contains 
the following information: 
 
Introduction  6 
Facts and figures 8 
 
Photos  12 - 71 
 
Layout (floor plans)  72 - 77 
Layout (detailed description)  78 - 83 
 
Location and surroundings  84 - 91 
General information  92 - 96 
  
This documentation has been compiled with care to give you a good 
first impression. Of course we will be happy to answer your questions 
We would be pleased to make an appointment for an extensive 
viewing, so that you can get a personal and even better impression. 
 
With warm regards, 
 
Mrs W.A.M. Kanters RM  
T 06 10 34 56 57 
 

Geachte heer, geachte mevrouw,

Dank voor uw interesse in deze vrijstaande en luxe villa met uitzonder-
lijk fraaie en privacybiedende tuin in Bladel. Om u een helder en com-
pleet beeld te geven, bevat deze documentatie de volgende informa-
tie:

Introductie     6
Feiten & Cijfers    8

Foto’s      12 - 71

Indeling (plattegronden)   72 - 77
Indeling (uitgebreide omschrijving)  78 - 83

Locatie en omgeving    84 - 91
Algemene informatie    92 - 96

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 
T 06 10 34 56 57
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1. Green peace and space 
The villa is characterized by a remarkably deep, park-like backy-
ard, with 100% privacy, sweeping and unobstructed views over the 
countryside to the rear as well as to the right of the plot, all sea-
sons beautiful! 
 
2. Stylish comfort 
This energy efficient and luxurious villa with 16 solar panels, se-
parate water supply system and an optimal insulation package, is 
finished to a high standard of detail and quality with many interior 
custom cabinets and maintenance-free exterior doors, sliding 
doors and windows. 
 
3. Ready to move in family home 
Large dining room and sunken living room, adjacent kitchen and 
pantry, four spacious bedrooms with two high quality bathrooms 
on the  1st floor and spacious recreation / sports room in the base-
ment. Passionately maintained, plastering and painting inside as 
well  kitchen and pantry completely renewed. 
 
4. Indoor and outdoor living 
With over 400 m² of living space in the villa on a plot of almost 
4000 m² with outdoor pool, a fully enclosed mature garden around 
and several sun terraces on sunny side. 
 
5. Rural and central 
Near the Kempisch business park, right in the economic heart of 
the Brabantse Kempen as the gateway to Brainport Eindhoven, at 
the edge of the village of Bladel, 10 minutes walk from the center 
with all amenities, about 10 minutes by car from the A67 to ASML 
and High Tech Campus and about 25 minutes by car from Eindho-
ven Airport. 

5 CORE QUALITIES OF LUXURY VILLA WITH 
SOUTERRAIN, INDOOR GARAGE, OUTDOOR 
POOL AND SECLUDED GARDEN WITH PERMA-
NENT PANORAMIC VIEW

5 PLUSPUNTEN VAN DEZE ONDERKELDERDE, 
LUXE VILLA MET INPANDIGE GARAGE, BUITEN-
ZWEMBAD EN VRIJGELEGEN TUIN MET BLIJ-
VEND PANORAMISCH UITZICHT

1. Groene rust en ruimte
De villa wordt gekenmerkt door een opmerkelijk diepe, parkachti-
ge achtertuin, 100% privacy biedend, met weids en vrij uitzicht over 
de landerijen aan de achterzijde als ook aan de rechterzijde van het 
perceel, alle seizoenen mooi!

2. Stijlvol comfort
Deze energiezuinige en luxueuze villa met 16 zonnepanelen, ge-
scheiden watertoevoer systeem en een optimaal isolatiepakket, 
is tot op detailniveau en hoogwaardig afgewerkt met vele interi-
eur-maatwerkkasten en onderhoudsvrije buitendeuren, schuif-
puien en raampartijen.

3. Instapklaar familiehuis
Grootse eetkamer en verdiepte woonkamer, aansluitend 
woon-keuken en bijkeuken, vier ruime slaapkamers met twee 
hoogwaardige badkamers op de verdieping en riante ontspan-
nings-/sportruimte in het souterrain. Met passie onderhouden, 
algehele stuc- en schilderwerk binnenzijde als ook keuken en bij-
keuken compleet vernieuwd.

4. Binnen- en buitenleven
Met ruim 400 m² woonoppervlakte in de villa op een perceel van 
bijna 4000 m² met buitenzwembad, een geheel omheinde volwas-
sen tuin rondom met en diverse zonneterrassen op zonzijde gele-
gen.

5. Landelijk en centraal
Nabij het Kempisch bedrijvenpark, midden in het economische hart 
van de Brabantse Kempen als poort tot Brainport Eindhoven, aan 
de dorpsrand van Bladel, op 10 minuten lopen van het centrum met 
alle voorzieningen, op circa 10 autominuten van de snelweg A67 
naar ASML en High Tech Campus en op circa 25 autominuten van 
Eindhoven Airport.
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Now that the children have left home, the current owners, who 
just stopped working, would like to build again: “Just like this 
house twenty years ago. We always have to explain why we want 
to move because this house is really perfect for us, we live very 
happily in Bladel and the garden and the view are absolutely fabu-
lous! We just want to do something new, and preferably everything 
on the ground floor and a bit smaller. This autumn the shovel goes 
into the ground. Our ideal is that we can move in directly in 2022.” 
 
Their villa is still entirely to their wishes: “We were able to realize 
all our wishes at the time, such as a raised garage, sunken living 
room, great living kitchen and a covered terrace. There is still very 
little we would want different” 
 
This also applies to the sustainability of the villa: “It has energy 
label A. We paid a lot of attention to this during construction and 
took into account the future rising energy costs of gas and electrici-
ty. There is also a 250 meter deep well with its own pump to which 
the showers, the bath, the toilets, the outdoor pool, the outdoor 
taps and garden irrigation are connected. The taps in the kitchen 
and the taps of the sinks in the bathrooms have regular water from 
Brabant Water. Especially when the children were small, we were 
able to save considerably on water consumption.” 
 
  
 

INTRODUCTIONINTRODUCTIE

Nu de kinderen het huis uit zijn, willen de huidige eigenaren, net 
gestopt met werken, nog graag een keer zelf bouwen: “Net als dit 
huis twintig jaar geleden. We moeten steeds uitleggen waarom we 
willen verhuizen want dit huis is echt perfect voor ons, we wonen 
heel erg fijn in Bladel en de tuin en het uitzicht zijn helemaal top! 
We willen gewoon graag nog iets nieuws ondernemen, en dan het 
liefst alles gelijkvloers en wat kleiner. Dit najaar gaat de schop de 
grond in. Ons ideaalplaatje is dat we rechtstreeks kunnen verhui-
zen in 2022.”

Hun villa is nog steeds helemaal naar hun zin: “We hebben al onze 
wensen kunnen verwezenlijken destijds, zoals een verhoogde gara-
ge, verdiepte woonkamer, fijne leefkeuken en een overdekt terras. 
Er is nu nog steeds weinig dat we anders hadden gewild.”

Dat geldt ook voor de duurzaamheid van de villa: “Die heeft ener-
gielabel A. We hebben hier bij het bouwen al veel aandacht aan 
besteed en rekening gehouden met de toekomstige stijgende 
energiekosten van gas en elektra. Daarnaast is er een 250 meter 
diepe waterput met eigen pomp waarop de douches, het ligbad 
de toiletten, het buitenzwembad, de buitenkranen en de tuinbere-
gening zijn aangesloten. De kranen in de keuken en de kranen van 
de wastafels in de badkamer hebben uiteraard regulier water van 
Brabant Water. Vooral toen de kinderen nog klein waren, hebben 
we flink kunnen besparen op het waterverbruik.”
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detached, partly basement villa with indoor garage, outdoor pool, 
outbuilding and landscaped garden

2001

Municipality of Bladel
Section H
Number 1833
3936 m²

approximately 408 m²

approximately 16 m²

approximately 14 m²

approximately 22 m²

approximately 460 m²

approximately 1570 m³

living room, dining room, recreation room in basement and four bed-
rooms on the first floor

two bathrooms, one with sauna and three separate toilets (entrance hall, 
pantry and landing)

indoor garage with carport, parking for several cars on own parcel as well 
plenty of public parking in the area around 

Object

Year built

Cadastral area

Surface area

Living space (villa including garage)

Area other indoor space (2nd floor attic)

Surface area outdoor space (covered terrace)

External storage space (outbuilding in garden)

Total surface

Contents villa exclusive outbuilding 
(according to measurement certificate)

Number of rooms

Bathrooms

Parking

vrijstaande, deels onderkelderde villa met verlaagde inpandige garage, 
buitenzwembad, bijgebouw en aangelegde tuin

2001

Gemeente Bladel
Sectie H
Nummer 1833
3936 m²

circa 408 m²

circa 16 m²

circa 14 m²

circa 22 m²

circa 460 m²

circa 1570 m³

woonkamer, eetkamer, ontspanningsruimte in souterrain en vier slaap-
kamers op verdieping

twee badkamers waarvan een met sauna en drie separate toiletten (ont-
vangsthal, bijkeuken en overloop)

inpandige verlaagde garage met carport, parkeerruimte voor meerdere 
auto’s op eigen terrein als ook volop openbare parkeergelegenheid in de 
directe omgeving.

Object

Bouwjaar

Kadastraal bekend

Perceeloppervlakte

Woonoppervlakte (villa inclusief garage)

Oppervlakte overige inpandige ruimte (zolder 2e verdieping)

Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte (overdekt terras)

Externe bergruimte (bijgebouw in tuin)

Totale oppervlakte

Inhoud villa exclusief bijgebouw 
(conform meetcertificaat)

Aantal kamers

Aantal badkamers

Parkeren

FACTS & FIGURESFEITEN & CIJFERS
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A, definite until 24-11-2030

yes, Unidek roofing sheets
yes
yes
yes, entire house

central heating combi boiler, Remeha HR 2020
entrance hall, dining room, kitchen and pantry
central heating combi boiler and water heater, Remeha HR 2020

- 16 solar panels on garage roof (2016, warranty until 2026)
- Insulating and heating solar deck over the outdoor pool
- heat recovery system
- alarm system
- garden watering
- garden lighting
- Japanese shower toilet 1st floor landing
- airconditioning in master suite

baked tiles pyramid roof main building, bituminous roofing flat roofs 
garage and outbuilding (2016)

brick, cavity built

basement, ground floor, 1st floor and 2nd floor  with concrete floors

Free of maintenance aluminum windows, doors and sliding doors 
 
 
 
 
 
 

Energy Label

Insulation of roofs
Insulation facades

Insulation floors
Insulation glass

Heating
Underfloor heating

Hot water

Technical facilities

Material roofs

Material of the facades

Material floors

Material of outer frames

A, definitief tot en met 24-11-2030

ja, Unidek dakplaten
ja
ja
ja, gehele woning

cv-combi-ketel, Remeha HR 2020
ontvangsthal, eetkamer, keuken en bijkeuken
cv-combi-ketel en boiler, Remeha HR 2020

- 16 zonnepanelen op dak garage (2016, garantie tot en met 2026)
- isolerend en verwarmend solardek over het buitenzwembad
- warmteterugwin-installatie
- alarmsysteem
- tuinberegening
- tuinverlichting
- Japans douchetoilet overloop 1e verdieping
- airconditioning in ouderlijke suite

gebakken dakpannen pyramidedak hoofdbouw, bitumineuze dakbedek-
king platte daken garage en bijgebouw (2016)

bakstenen, in spouw gebouwd

souterrain, begane grond, 1e verdieping en 2e verdieping uitgevoerd met 
betonnen vloeren

onderhoudsvrije aluminium kozijnen, deuren en schuifpuien

Energielabel

Isolatie daken
Isolatie gevels

Isolatie vloeren
Isolatie glas

Verwarming
Vloerverwarming

Warm water

Technische voorzieningen

Materiaal daken

Materiaal gevels

Materiaal vloeren

Materiaal buitenkozijnen

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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BASEMENT
SOUTERRAIN 
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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

VILLA - begane grond VILLA - ground floor VILLA - first floorVILLA - eerste verdieping
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aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend no rights can be derived from these drawings aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend no rights can be derived from these drawings

VILLA- tweede verdieping VILLA - second floor VILLA - souterrainVILLA - souterrain



76 77

aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend no rights can be derived from these drawings

BIJGEBOUW / POOLHOUSE OUTBUILDING / POOLHOUSE
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Vloerafwerking: gebakken vloertegels, massieve parketvloer
Wandafwerking: glad stucwerk (2016)
Plafondafwerking: glad stucwerk (2016)

Ontvangsthal: circa 30 m²
Eetkamer: circa 33 m²
Zitkamer: circa 47 m²
Woonkeuken: circa 22 m²
Bijkeuken: circa 13 m²

Links naast de keuken is een tussenhal met deur naar de verdiepte, 
inpandige garage en de deur naar de bijkeuken.

De bijkeuken is eveneens in 2018 vernieuwd in dezelfde stijl als de 
woonkeuken met identieke vloer-, wand- en plafondafwerking, 
soortgelijke maatwerk-kasten en luxe keukenwand met composiet 
blad en Dornbracht kranen. Er is een eigen achterdeur naar het ter-
ras en een separaat 2e toilet. In de fraaie kastenwand zijn de aan-
sluitingen voor wasapparatuur op ergonomische hoogte gemaakt.

INDELING 

De villa is pas twintig jaar oud en de eigenaren zijn altijd blijven 
investeren in onderhoud en vernieuwing. Zo zijn zowel de keu-
ken als de bijkeuken in 2018 compleet vernieuwd met identieke 
luxe afwerking. Zowel beneden als boven is in 2016 al het stuc- en 
schilderwerk opnieuw gedaan. De cv-installatie is zelfs in december 
2020 nog vernieuwd. En bij het plaatsen van de zestien zonnepane-
len op de garage in 2016 is meteen de dakbedekking van de garage 
vervangen als ook die van bijgebouw. In combinatie met bijvoor-
beeld alle interieur-maatwerkkasten, onder meer in de eetkamer 
en bijkeuken, is deze villa met recht sleutelklaar.

BEGANE GROND

De ruime en lichte ontvangsthal met inbouw-garderobekasten 
heeft links van de centrale vernieuwde trap, de meterkast met 
cv-installatie en het gastentoilet met Villeroy & Boch closet,  fon-
tein en urinoir. Fraai detail: de trap is links afgewerkt met een 
plafondhoge interieur-maatwerkboekenkast. Rechts voeren twee 
deuren naar de ruime eetkamer met maatwerk-kastenwanden en 
diverse grote raampartijen. Naast een ruime eettafel is hier ook 
gemakkelijk een prettige werkplek te creëren.

De eetkamer staat in directe en open verbinding met zowel woon-
kamer als keuken. De lichte woonkamer met haardpartij heeft 
extra hoogte dankzij de verdiepte ligging. De schuifpui geeft direct 
toegang tot het overkapte en beschutte terras en, samen met de 
vijf grote ramen, uitzicht over de diepe achtertuin met aansluitend 
de landerijen.

De woonkeuken is in 2018 compleet vernieuwd en uitgerust met 
A-merk-apparatuur (Miele): stoom-drukoven, wijnkoeling, koffie-
machine, afzuiging en vaatwasser. De L-vormige opstelling loopt 
rond het grote eiland met anderhalve spoelbak, Dornbracht kranen 
en composiet blad. Pronkstuk is het luxe vijfpits Falcon fornuis 
met grillplaat, twee ovens, rijslade en grilloven. De schuifpui geeft 
direct toegang tot het beschutte eetterras en kijkt uit over het 
buitenzwembad.

Floor finish: baked floor tiles, solid parquet floor
Wall finish: smooth stucco (2016)
Ceiling finish: smooth stucco (2016)

Reception hall: approximately 30 m²
Dining room: approximately 33 m²
Sitting room: approximately 47 m²
Kitchen: approximately 22 m²
Utility room: approximately 13 m²

To the left of the kitchen is an intermediate hallway with door to 
the utility room/pantry, indoor garage and door to the utility room.

The utility room was also renovated in 2018 in the same style as 
the living kitchen with identical floor, wall and ceiling finishes, 
similar custom cabinets and luxury kitchen wall with composite 
countertops and Dornbracht taps. There is a private back door to 
the terrace and a separate 2nd toilet. In the beautiful closet are the 
connections for washing equipment at ergonomic height.

 

LAYOUT

The villa is twenty years old and the owners have always continued 
to invest in maintenance and renovation. For example, both the 
kitchen and the pantry were completely renovated in 2018 with 
identical luxury finishes. Downstairs and upstairs, all the stucco and 
painting was done in 2016. The central heating system was even 
renewed in December 2020. And when placing the sixteen solar 
panels on the garage in 2016, the roofing of the garage and the 
outbuilding were immediately replaced. In combination with, for 
example, all interior custom cabinets, including in the dining room 
and utility room, this villa is turnkey.

GROUND FLOOR

The spacious and bright entrance hall with fitted closets, has to the 
left of the central renovated staircase, the meter cupboard with 
central heating system and the guest toilet with Villeroy & Boch 
closet, fountain and urinal. Nice detail: the staircase is finished on 
the left with a ceiling-high interior custom-made bookcase. To the 
right, two doors lead to the spacious dining room with custom ca-
binets and several large windows. In addition to a spacious dining 
table, it is also easy to create a pleasant work space here.

The dining room is in open connection with both living room and 
the kitchen. The bright living room with fireplace has extra height 
due to the recessed space.The sliding doors give direct access to 
the covered and sheltered terrace and, together with the five large 
windows, views over the deep backyard with adjacent lands.

The kitchen diner was completely renovated in 2018 and equipped 
with A-brand appliances (Miele): steam pressure oven, wine cooler, 
coffee machine, extractor and dishwasher. The L-shaped arran-
gement is around the large island with one and a half sink, Dorn-
bracht taps and composite top. The showpiece is the luxurious 
five-burner Falcon stove with grill plate, two ovens, rice drawer 
and grill oven. The sliding doors give direct access to the sheltered 
dining terrace and overlooks the outdoor pool. 
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Vloerafwerking: massieve parketvloer, pvc vloer
Wandafwerking: glad stucwerk (2016)
Plafondafwerking: glad stucwerk (2016)

Slaapkamer 1: circa 30 m²
Badkamer 1: circa 11 m²
Slaapkamer 2: circa 16 m²
Slaapkamer 3: circa 19 m²
Slaapkamer 4: circa 15 m²
Badkamer 2: circa 9 m²

EERSTE VERDIEPING 

Dankzij de glazen balustrades en de deels glazen vloer boven op de 
verdieping, is er volop daglicht in het gehele trappenhuis, de ont-
vangsthal beneden en de vide en overloop boven. Rondom geeft 
de bovenhal toegang tot vier slaapkamers, twee badkamers en een 
apart Japans 3de douchetoilet.

De ouderlijke suite over de gehele breedte van de villa, is luxe uit-
gevoerd, met airco, fraai uitzicht over de achtertuin en volop berg-
ruimte in de schuinte van de kap achter het slaapgedeelte. Tussen 
de slaapkamer en badkamer 1 is een doorloop-garderobe-kamer 
met maatwerkkasten. De luxe uitgevoerde badkamer 1 heeft een 
ruime inloopdouche, een vrijstaand ligbad, dubbele wastafels en 
een tweepersoons sauna.

De overige drie slaapkamers, eveneens ruim en licht dankzij de 
grote raampartijen, gebruiken de luxe badkamer 2 met wastafel-
meubel en inloopdouche. De beginnende dakschuinte geeft deze 
slaapkamers een speels effect.

TWEEDE VERDIEPING

De ruime bergzolder op stahoogte is bereikbaar via de vlizotrap op 
de overloop. Het dak is geïsoleerd afgewerkt met Unidekdakplaten 
en uitgerust met een Velux-dakraam voor veel daglicht. Rondom is 
onder de dakschuinte bijzonder veel bergruimte met kastdeuren 
gecreëerd.

FIRST FLOOR

Thanks to the glass balustrades and the partially glass floor 
upstairs, there is plenty of natural light throughout the stair-
well, downstairs reception hall and upstairs loft and landing. All 
around, the upstairs hallway gives access to four bedrooms, two 
bathrooms and a separate Japanese 3rd shower toilet.

The master suite spanning the entire width of the villa, is luxurious-
ly, with air conditioning, beautiful view to the backyard and plenty 
of storage space in the slope of the roof behind the sleeping area. 
Between the bedroom and bathroom 1 is a walk-through wardro-
be room with custom cabinets. The luxurious bathroom 1 has a 
spacious walk-in shower, a freestanding bath, double sinks and a 
two-persons sauna.

The remaining three bedrooms, also spacious and bright thanks to 
the large windows, use the luxurious bathroom 2 with washbasin 
and walk-in shower. The starting roof slope gives these bedrooms 
a surprising effect.

SECOND FLOOR

The spacious attic at standing height is accessible via the loft ladder 
on the landing. The roof is insulated finished with Unidek roofpa-
nels and equipped with a Velux skylight for natural light. All around  
under the roof are large storage spaces with closet doors.

 

Floor finish: solid parquet floor, pvc floor
Wall finish: smooth plaster (2016)
Ceiling finish: smooth plaster (2016)

Bedroom 1: approximately 30 m²
Bathroom 1: approximately 11 m²
Bedroom 2: approximately 16 m²
Bedroom 3: approximately 19 m²
Bedroom 4: approximately 15 m²
Bathroom 2: approximately 9 m² 
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TUIN MET BUITENZWEMBAD EN BIJGEBOUW

Links van de garage is een achterom; handig voor fietsen en afval-
containers die uit het zicht kunnen worden gestald. Ook aan de 
andere kant van het perceel rechts is een achterom, met dubbele 
poort in de beukenhaag, voor bijvoorbeeld tuinmachines.

De voortuin, met onder meer volwassen beukenhagen en hulst, 
wordt beschut door de volwassen loofbomen op de grens met de 
landerijen. Rechts van de villa af gaat de voortuin naadloos over in 
de riante en  diepe achtertuin. Beschut genieten kan praktisch het 
gehele jaar door, vanaf het verdiepte en overkapte terras bij de 
woon-/zitkamer en het beschutte eetterras met zonwering bij de 
keuken. Onder de begroeide pergola is nog een extra terras.

Het fraaie en verwarmde buitenzwembad met afmeting van circa 
10.00 x 5.00 x 1.55 m, ligt tussen de villa en het bijgebouw. Het 
wordt gekenmerkt door optimale privacy en omringd door een 
loungeterras. Het zwembad is afgedekt met een isolerend en 
verwarmend solardek. De zwembadapparatuur is geïnstalleerd in 
het bijgebouw/poolhouse waar ook tuinmeubels, fietsen en ge-
reedschap kunnen worden opgeborgen. Achter het bijgebouw, dat 
momenteel in gebruik is als berging, zijn een houtopslag en fraaie 
kruidentuin aangelegd.

De bijzonder grote en diepe achtertuin met honderd procent priva-
cy en rust, heeft rondom het gazon tal van wilde bloemen, volwas-
sen bomen en struiken, waaronder grote rododendrons en diverse 
fruit- en notenbomen. Helemaal achterin ligt een grote en fraaie 
natuurlijke vijver met houten vlonderbrug, waterlelies en diverse 
waterplanten. Het geheel wordt omzoomd door sloten, landerijen 
en volwassen bomen, voor een met de seizoenen wisselend uit-
zicht.

DRIVEWAY, CARPORT AND GARAGE

In front of the villa with garage is a wide driveway where several cars 
can park. The exit to the lower garage is covered and serves as a car-
port. Thanks to th DRIVEWAY, CARPORT AND GARAGE

In front of the villa with garage is a wide driveway where several cars 
can park. The exit to the lower garage is covered and serves as a car-
port. Thanks to the lowered location, the garage is extra high and 
suitable for a car elevator. There is plenty of daylight and there is plenty 
of room for both a (hobby) car and a workbench with tools. e lowered 
location, the garage is extra high and suitable for a car elevator. There 
is plenty of daylight and there is plenty of room for both a (hobby) car 
and a workbench with tools.

GARDEN AND OUTDOOR AREA WITH OUTDOOR 
SWIMMING POOL

Left of the garage is a place, useful for bicycles and waste contai-
ners that can be stored. Also on the other side of the plot on the 
right is a back, with double gate in the beech hedge, for example 
for garden machinery.

The front garden, which includes mature beech hedges and holly, 
is sheltered by the mature deciduous trees on the border with the 
land. To the right of the villa, the front garden flows seamlessly into 
the spacious and deep backyard. Sheltered enjoyment can be prac-
tically all year round, from the covered terrace in the living room 
and the sheltered dining terrace with blinds in the kitchen. Under 
the overgrown pergola is an additional terrace.

The beautiful and heated outdoor pool measuring approximately 
10.00 x 5.00 x 1.55 m, is located between the villa and the outbuil-
ding. It is characterized by optimal privacy and surrounded by a 
lounge terrace. The pool is covered with an insulating and heating 
solar deck. The pool equipment is installed in the outbuilding/
pool house where garden furniture, bicycles and tools can also be 
stored. Behind the outbuilding, which is currently used as a storage 
room, a wood storage area and beautiful herb garden have been 
created.

The particularly large and deep backyard with one hundred percent 
privacy and tranquility, has around numerous wild flowers, matu-
re trees and shrubs, including large rhododendrons and several 
fruit and nut trees. At the very back is a large and beautiful natural 
pond with wooden decking bridge, water lilies and various aquatic 
plants. The whole property is bordered by ditches, farmland and 
mature trees for a view that changes with the seasons.

OPRIT, CARPORT EN GARAGE

Voor de villa met de inpandige garage ligt een brede oprit waar 
diverse auto’s kunnen parkeren. De afrit naar de lager gelegen 
inpandige garage is overkapt en doet dienst als carport. Dankzij 
de verlaagde ligging is de garage extra hoog en geschikt voor een 
autolift. De afmeting bedraagt circa 8.97 m diep en 4.00 m breed. 
Er is volop daglicht en er is veel ruimte voor zowel een (hobby)auto 
als voor een werkbank met gereedschap.

DRIVE WAY, CARPORT AND INDOOR GARAGE

In front of the villa with garage is a wide driveway where several 
cars can park. The exit to the lower garage is covered and serves as 
a carport. Thanks to the lowered location, the garage is extra high 
and suitable for a car elevator. The dimensions are approximately 
8.97 m deep and 4.00 m wide. There is plenty of daylight and there 
is plenty of room for both a (hobby) car and a workbench with 
tools.
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LOCATIE EN UITZICHT

De villa ligt daadwerkelijk aan de rand van Bladel. De privacy is op-
timaal, evenals het uitzicht dat vanuit de achtertuin naar rechts en 
achter compleet vrij is: de tuin kijkt ver uit over landerijen.

Aan de voorzijde is de villa afgescheiden van de weg door een 
trottoir, fietspad en groenstrook met bomen. De Gozelinusbocht 
wordt gekenmerkt door met name vergelijkbare vrijstaande (koop)
woningen en tweekappers.

BLADEL EN OMGEVING

Bladel is een grote centrumgemeente in de Brabantse Kempen, 
bekend om zijn vele groen en landelijke natuurschoon op wandel- 
en fietsafstand. Tot de gemeente behoren ook Casteren, Hapert, 
Dalem, Hoogeloon en Netersel.

Aan en rond de centrale Sniederslaan, op circa 10 minuten lopen, 
zijn tal van winkels, boetieks en andere voorzieningen te vinden 
tussen de rijksmonumentale Sint-Petrus’-Bandenkerk en de centra-
le Markt. Aan en rond deze Markt – met weekmarkt op woensdag-
middag – zijn veel (eet)cafés en restaurants te vinden. Verder biedt 
de gemeente alle onderwijsvoorzieningen, van kleuterschool tot 
en met voortgezet onderwijs op alle niveaus.

Dankzij de nabije A67 (op 7 km) zijn Eindhoven, Veldhoven, Turn-
hout en Antwerpen makkelijk bereikbaar. Met eigen A67-op- en 
afritten zijn onder meer ASML en High Tech Campus Eindhoven 
binnen twintig autominuten te bereiken. Bladel zelf is bovendien 
een sterke economische gemeente in Brainport.

LOCATION AND VIEW 

The villa is located on the outskirts of Bladel. The privacy is optimal, 
the view from the backyard to the right and behind space, is com-
pletely free: the garden looks far out over farmlands.

At the front, the villa is separated from the road by a sidewalk, bike 
path and green strip with trees. The Gozelinusbocht is characteri-
zed by mainly similar detached (ownership) houses and semi-deta-
ched houses.

BLADEL AND SURROUNDINGS

Bladel is a large central municipality in the Kempen region of Bra-
bant, known for its many green and rural natural features within 
walking and cycling distance. The municipality also includes Caste-
ren, Hapert, Dalem, Hoogeloon and Netersel.

Around the central Sniederslaan, about 10 minutes to walk, are 
numerous stores, boutiques and other amenities can be found 
between the monumental Sint-Petrus’-Banden church and the 
central Markt. On and around this Markt - with a weekly market on 
Wednesday afternoon - many cafes and restaurants can be found. 
Furthermore, the municipality offers all educational facilities, from 
kindergarten to secondary school at all levels.

Thanks to the nearby A67 (7 km) Eindhoven, Veldhoven, Turnhout 
and Antwerpen are easily accessible. With its own A67 slip roads, 
ASML and High Tech Campus Eindhoven can be reached within 
twenty minutes by car. Bladel itself is also a strong economic muni-
cipality in Brainport.



86 87

VOORZIENINGEN EN AFSTANDEN

Kinderopvang (Kids Talent Europalaan):  ca. 1.000 m
Basisschool (RK de Toermalijn):   ca. 750 m
Basisschool (Franciscusschool):   ca. 1.600 m
Middelbare school (Pius X- College):  ca. 2,1 km
Universiteit (Tilburg):    ca.32,7 km
Universiteit (TU/e):     ca. 31,5 km

Huisarts (praktijk Willem van Oranje):  ca. 900 m
BENU Apotheek Bladel:    ca. 1.300 m
Tandarts (praktijk Van den Hurk):   ca. 1.000 m
Fysiocenter Bladel:     ca. 1.100 m
Ziekenhuis (Máxima Medisch Centrum):  ca. 23,7 km

Gemeentehuis:     ca. 1.000 m

Supermarkt (Albert Heijn):    ca. 1.500 m
Supermarkt (Jumbo):    ca. 1.300 m
Weekmarkt (woensdag):    ca. 1.000 m
Warenhuis (HEMA):     ca. 1.300 m
Restaurant (Crijns, Michelinbordje):   ca. 2,1 km

Speelboerderij De Hooiberg:    ca. 2,6 km
Voetbal (Bladella):     ca. 2,3 km
Golf (De Achterste Hoef):    ca. 4,3 km
Tennis (VLT Bladel):     ca. 2,5 km
Zwembad (de Smagtenbocht):   ca. 1.900 m
Paardensportvereniging Sint Martinus:  ca. 6,4 km

Cultureel centrum Den Herd:   ca. 850 m
Podium10:      ca. 210 m
Natuurpark De Groote Beerze:   ca. 2,6 km

Kempisch Bedrijvenpark:    ca. 5,8 km
ASML:       ca. 20,0 km
High Tech Campus Eindhoven:   ca. 23,2 km
Vliegveld (Eindhoven Airport):   ca. 28,5 km
NS-station (Eindhoven Centraal):   ca. 27,3 km
Tankstation (BP):     ca. 1.400 m
Bushalte (Helleneind):    ca. 400 m

FACILITIES AND DISTANCES

Childcare (Kids Talent Europalaan):    approx. 1,000 m 
Elementary school (RK de Toermalijn):   approx. 750 m 
Elementary school (Franciscus School):   approx. 1,600 m 
Secondary school (Pius X College):    approx. 2,1 km 
University (Tilburg):      approx. 32,7 km 
University (TU/e):      approx. 31,5 km 
 
Family doctor (practice Willem van Oranje):  approx. 900 m 
BENU Pharmacy Bladel:     approx. 1,300 m 
Dentist (practice Van den Hurk):    approx. 1,000 m 
Physiocenter Bladel:      approx. 1,100 m 
Hospital (Máxima Medisch Centrum):   approx. 23,7 km 
 
Town hall:       approx. 1,000 m 
 
Supermarket (Albert Heijn):     approx. 1,500 m 
Supermarket (Jumbo):     approx. 1,300 m 
Weekly market (Wednesday):    approx. 1,000 m 
Department store (HEMA):     approx. 1,300 m 
Restaurant (Crijns, Michelin sign):    approx. 2.1 km 
 
De Hooiberg play farm:     approx. 2.6 km 
Soccer (Bladella):      approx. 2,3 km 
Golf (De Achterste Hoef):     approx. 4,3 km 
Tennis (VLT Bladel):      approx. 2,5 km 
Swimmingpool (de Smagtenbocht):   approx. 1,900 m 
Sint Martinus equestrian club:    approx. 6,4 km 
 
Cultural center Den Herd:     approx. 850 m 
Podium10:       approx. 210 m 
Nature park De Groote Beerze:    approx. 2,6 km 
 
Kempisch Bedrijvenpark:     approx. 5,8 km 
ASML:       approx. 20,0 km 
High Tech Campus Eindhoven:   approx. 23,2 km 
Airport (Eindhoven Airport):    approx. 28,5 km 
NS-station (Eindhoven Central Station):   approx. 27,3 km 
Fuel station (BP):      approx. 1,400 m 
Bus stop (Helleneind):     approx. 400 m 
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ALGEMENE INFORMATIE

•
•
•
•

GENERAL INFORMATION

•
•
•
•

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.

.

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.

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.
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