ARNOLD P. NOSSEKLAAN 11, BEST

Geachte heer, geachte mevrouw,

Dear sir, madam,

Dank voor uw interesse in deze zeldzame en authentieke Rietveldbungalow in Best met buitenzwembad. Om u een helder en compleet
beeld te geven, bevat deze documentatie de volgende informatie:

Thank you for your interest in this rare and authentic Rietveld
bungalow in Best with outdoor pool. To give you a clear and complete
picture, 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.

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.

Met hartelijke groet,

With heartfelt greetings,

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

Mrs W.A.M. Kanters RM
T 06 10 34 56 57
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5 KERNKWALITEITEN VAN DEZE RIETVELDBUNGALOW MET BUITENZWEMBAD EN NIEUW
AANGELEGDE TUIN RONDOM
1. Privacy
Recent is de gehele tuin opnieuw aangelegd naar een ontwerp van
tuinarchitect Tobias Bucher (in de lijn van Piet Oudolf), het riante
hoekperceel met een oppervlakte van 3440 m² biedt optimale privacy aan de gehele vrijstaande bungalow die op eenvoudige wijze
is uit te breiden.
2. Zeldzame architectuur binnen en buiten (zonder monumentale
status)
De Rietveld-bungalow heeft binnen de originele indeling en nagenoeg alle authentieke Rietveld stijlkenmerken (zoals vloerafwerking, keukenkastjes, schoorsteenmantel etc.) zijn behouden gebleven, evenals de kenmerkende primaire kleuren van ‘De Stijl’.
3. Recente werkzaamheden
Het gehele platte dak is geïsoleerd en vernieuwd, de western red
cedar boeidelen en de aluminium daktrim rondom zijn vernieuwd,
overal is isolatieglas, de wanden en de plafonds aan de binnenzijde zijn opnieuw gestukt. Er is enkele jaren geleden een bijgebouw
geplaatst met carport en berging.
4. Daglichttoetreding
Opvallend veel daglicht en zicht in de woonvleugel dankzij de
plafondhoge en vele raampartijen in de zuidwest- en zuidoostgevels naar de geheel omheinde groene tuin rondom.
5. Uitmuntende locatie
In de bosrijke Bestse villawijk aan de golfbaan, op enkele autominuten van de snelweg A2 naar Eindhoven/Maastricht en Den Bosch/
Amsterdam, op 10 fietsminuten van NS-station Best en op circa
15 autominuten van centrum Eindhoven, Eindhoven Airport en de
Internationale School.
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5 KEY QUALITIES OF THIS RIETVELDBUNGALOW WITH OUTDOOR POOL AND
NEWLY LANDSCAPED GARDEN
1. Privacy
Recently, the entire garden was redesigned by garden architect
Tobias Bucher (in the line of Piet Oudolf), the spacious corner plot
with an area of 3440 m² offers optimum privacy to the entire
detached bungalow which can easily be expanded.
2. Rare architecture inside and out outside (without monumental
status)
The Rietveld bungalow has the original layout inside and almost all
authentic Rietveld style features (such as floor finish, kitchen cabinets, mantelpiece, etc.) are preserved, as well as the characteristic
primary colors of “De Stijl”.
3. Recent works
The entire flat roof has been insulated and renewed, the western
red cedar fascias and the aluminum roof trims have been renewed,
everywhere there is insulation glass, the walls and ceilings on the
inside have been plastered. A few years ago is build an outbuilding
placed with carport and storage.
4. Daylight
Striking amount of daylight and visibility in the living wing thanks
to the ceiling-high and many windows in the south-west and southeastern facades to the fully enclosed green garden around.
5. Excellent location
In the Best wooded residential area on the golf course, a few minutes by car from the A2 to Eindhoven/Maastricht and Den Bosch/
Amsterdam, 10 minutes by bike from Best train station and about
15 minutes by car from the center of Eindhoven, Eindhoven Airport
and the International School.
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INTRODUCTIE

INTRODUCTION

Deze bijzondere bungalow is met recht een buitenkans. Originele
Rietvelds komen uiterst zelden op de markt en het bezitten en
bewonen van zo’n designbungalow is een voorrecht.

This special bungalow is truly a godsend. Original Rietveld houses
are extremely rare on the market and owning and living in such a
design bungalow is a privilege.

Naast de befaamde en oorspronkelijke architectuur binnen en
buiten biedt deze bungalow nog veel meer, zoals veel lichtinval, de
uitzonderlijk fraaie locatie op een groot en groen perceel, het buitenzwembad en het vrijstaande bijgebouw met carport en berging.

Besides the famous and original architecture inside and out, this
bungalow offers much more, such as lots of light, the exceptionally beautiful location on a large and green plot, outdoor pool and
detached outbuilding with carport and storage.

Het geheel wordt omringd door een recent compleet nieuw aangelegde tuin met volop privacy en de bosrijke villawijk.

The house is surrounded by a recently completely redesigned
garden with plenty of privacy and the wooded residential area.

Deze opmerkelijke en onder bijzondere architectuur gebouwde
bungalow heeft grote, plafondhoge raampartijen en daardoor veel
natuurlijke lichtinval.

This remarkable and under special architecture built bungalow has
large, ceiling-high windows and therefore plenty of natural light.
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GESCHIEDENIS
Ondrej Bláha kwam in 1938 vanuit het huidige Tsjechië naar Nederland, waar zijn werkgever hem had aangesteld als manager van de
Nederlandse vestiging van schoenenfabriek Bata in Best. Hij trouwde met de Nederlandse Mia en stichtte een gezin. In 1956 kregen
de Bata-managers de gelegenheid om grond te kopen in Koekoekbos, dat eigendom was van Bata.
Vanuit zijn voorliefde voor buitengewone huizen – hij las over Rietveld in NS-maandblad Tussen de rails - vroeg Ondrej Bláha in 1956
Gerrit Rietveld een nieuwe woning voor hem en zijn vrouw Mia te
ontwerpen. De wensen van het gezin waren eenvoudig: er moest
een thuis komen met vier kinderslaapkamers en een ouderslaapkamer. Bovendien moest de bosrijke omgeving te beleven zijn vanuit
het huis; de Bláha’s waren echte buitenmensen.
Rietveld voldeed hieraan met een ontwerp voor een huis met een
slaapvleugel en een woondeel, met elkaar verbonden door een hal.
Tijdens het ontwerpproces uitten de Bláha’s hun twijfels over de
zakelijkheid van het platte dak en de hoeveelheid raampartijen.
Voor Rietveld waren het dak en het vele glas wezenlijke aspecten
van zijn ontwerp, dat hij niet wilde veranderen. Uiteindelijk werd
het huis volgens Rietvelds plan gebouwd.

HISTORY
Het huis heeft de afgelopen jaren, onder leiding van zoon Michael
en diens dochter Annemieke, een grondige restauratie ondergaan,
waarbij overal isolatieglas is geplaatst, het dak is vernieuwd met
naadloze dakbedekking en isolatie.
De namen van de kleuren van het schilderwerk die Rietveld noteerde zijn inmiddels niet meer in gebruik. Met veel moeite zijn
de oorspronkelijke kleuren achterhaald en is de woning opnieuw
geschilderd in deze kleuren. Het granito aanrechtblad in de keuken
is gerenoveerd en een deel van de betontegels rondom het huis is
vervangen.
Naast een grondige renovatie is er ook een uitbreidingsplan gemaakt door (kleindochter en) architect Annemieke Bláha en collega-architect Frank Loer voor een losstaand paviljoen dat ondergronds met de bijkeuken van de Rietveldbouw is verbonden.
In het ontwerp bestaat de nieuwe annex uit twee bouwlagen,
waarvan de onderste bouwlaag aan één zijde ondergronds, met
grote puien. Meer informatie over deze mogelijke uitbreiding:
blaha.nl/projects/rietveld-huis/

Ondrej Bláha came to the Netherlands in 1938 from what is now
called the Czech Republic, where his employer had appointed him
manager of the Dutch branch of shoe factory Bata in Best. He
married the Dutch Mia and started a family. In 1956 the Bata
managers had the opportunity to buy land in Koekoekbos, which
was owned by Bata.
Based on his love of extraordinary houses - he read about Rietveld in NS monthly magazine Tussen de Rails - Ondrej Bláha asked
Gerrit Rietveld in 1956 to design a new home for him and his wife
Mia. The family’s wishes were simple: they wanted a home with
four children’s bedrooms and a master bedroom. In addition, the
wooded surroundings had to be experienced from the house; the
Bláhas were real outdoor people.
Rietveld met this requirement with a design for a house with a
bedroom wing and a living area, connected by a hall. During the
design process, the Bláhas expressed their doubts about the
businesslike nature of the flat roof and the number of windows.
For Rietveld, the roof and the large amount of glass were essential
aspects of his design, which he did not want to change. In the end,
the house was built according to Rietveld’s plan.

De hoeveelheid licht is overal inderdaad overweldigend, met name
in de slaapvleugelgang en de woonkamer. En zodra de zon maar
even scheen, openden de Bláha’s de schuifpuien van de woonkamer, zelfs in de winter.

The amount of light is indeed overwhelming everywhere, especially
in the bedroom corridor and the living room. And as soon as the
sun shone for even a moment, the Bláhas opened the sliding doors
of the living room, even in winter.

Enkele jaren na de voltooiing van het huis lieten ze een zwembad
in de tuin aanleggen. De kinderen vierden er steevast hun verjaardagsfuifjes en Mia Bláha trok er tot op hoge leeftijd baantjes, ook
als het buiten maar een paar graden boven nul was.

A few years after the completion of the house, they had a swimming pool built in the garden. The children invariably celebrated
their birthday parties there and Mia Bláha used to swim laps there
until she was quite old, even when it was only a few degrees above
zero outside.

Aanvankelijk was Huis Bláha een van de weinige woningen in het
Koekoeksbos. In de loop van de tijd is de grond rondom ontwikkeld
en vandaag de dag staat het Rietveldhuis in een groenrijke villawijk.
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The last years, under the direction of son Michael and his daughter
Annemieke, the house has undergone a thorough restoration, installing insulated glass everywhere, renewing the roof with seamless roofing and insulation.
The names of the paintwork colors that Rietveld noted are now no
longer in use. With much effort, the original colors were traced and
the house was repainted in these colors. The granite countertop in
the kitchen was renovated and some of the concrete tiles around
the house were replaced.
In addition to a thorough renovation, an expansion plan was created by (granddaughter and) architect Annemieke Bláha and fellow
architect Frank Loer for a detached pavilion connected underground to the Rietveld building’s utility room.
In the design, the new annex consists of two floors, with the lower
floor on one side underground, with large facades. More information about this possible extension: blaha.nl/projects/rietveld-huis/

Initially, House Bláha was one of the few homes in the Koekoeksbos. In the course of time, the land around it was developed and
today the Rietveld House stands in a green villa district.
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FACTS & FIGURES

FEITEN & CIJFERS

Object

Bouwjaar
Kadastraal bekend
Perceeloppervlakte

Woonoppervlakte bungalow (inclusief kelder)

1957, in 2018 gerenoveerd
Gemeente Best
Sectie F
Nummer 826
3.440 m²

circa 160 m²

Object

Year built
Cadastral area
Surface area

Living space bungalow (including basement)

detached Rietveld bungalow with detached outbuilding (carport and
storage), recently landscaped garden around with outdoor pool and
wooden garden house
1957, renovated in 2018
Municipality Best
Section F
Number 826
3.440 m²

approximately 160 m²

Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte (overdekt terras)

circa 18 m²

Surface area outdoors (covered terrace)

approximately 18 m²

Externe bergruimte (bijgebouw in tuin)

circa 32 m²

External storage space (outbuilding in garden)

approximately 32 m²

Totale oppervlakte

circa 210 m²

Total area

approximately 210 m²

Inhoud bungalow inclusief kelder exclusief bijgebouw
(conform meetcertificaat)

circa 580 m³

Contents bungalow including basement excluding outbuilding
(According to measurement certificate)

approximately 580 m³

Aantal kamers
Parkeren
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vrijstaande Rietveld bungalow met vrijstaand bijgebouw (carport en
berging), recent aangelegde tuin rondom met buitenzwembad en houten
tuinhuis

6 kamers (woonkamer, 5 slaapkamers)
onder de carport in het vrijstaande bijgebouw, volop parkeergelegenheid
op eigen terrein als ook in de nabije omgeving

Number of rooms
Parking

6 rooms (living room, 5 bedrooms)
under the carport in the detached outbuilding, ample parking on site and
in the neighbourhood
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INSTALLATIE & ISOLATIE

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

onbekend
ja, vernieuwd in 2018
ja, polystyreen korrels
onbekend
ja, gehele woning

Insulation of roofs
Insulation facades
Insulation floors
Insulation glass

cv-combi- ketel Intergas (2000)
geiser (eigendom)
- beregeningsinstallatie tuin (vernieuwd 2021)
- zwembadinstallatie (vernieuwd 2021)

MATERIAALGEBRUIK

unknown
yes, renewed in 2018
yes, polystyrene granules
unknown
yes, entire house

Heating
Hot water

central heating combi boiler Intergas (2000)
geyser (property)

Technical facilities

- garden sprinkler system (renewed 2021)
- wwimming pool installation (renewed 2021)

USE OF MATERIALS
Materiaal daken

platte daken met bitumineuze bedekking (vernieuwd in 2018)

Materiaal gevels

baksteen, in spouw gebouw, wit geschilderd

Materiaal vloeren
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Energy Label

houten vloeren gehele wonning

Materiaal buitenkozijnen

houten buitendeuren met houten kozijnen en isolatieglas

Materiaal binnenkozijnen

houten stompe deuren met houten kozijnen

Material roofs

flat roofs with bituminous covering (renewed in 2018)

Material of the facades

brick, in cavity building, painted white

Material floors

wooden floors throughout the house

Material window frames
Material inner frames

wooden exterior doors with wooden frames and insulating glass
wooden double doors with wooden frames
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BUNGALOW - begane grond
aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend
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BUNGALOW - ground floor
no rights can be derived from these drawings

BIJGEBOUWEN
aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

OUTBUILDINGS
no rights can be derived from these drawings
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INDELING

WOONVLEUGEL

LAYOUT

LIVING WING

Dankzij de rechtlijnige lay-out en het subtiele hoogteverschil, zijn
de functies wonen en slapen gescheiden en tegelijk tot een geheel
gesmeed door de verbindende ontvangsthal.

De L-vormige woonkamer is volledig tuingericht en opvallend licht
dankzij de plafondhoge raampartijen waaronder brede schuifpuien.
De prettige leefruimte met een warme, eikenhouten plankenvloer
heeft een strakke open haard partij en praktische inbouwkasten in
de typerende Rietveldstijl.

Thanks to the rectilinear layout and the subtle height difference,
the living and sleeping functions are separated and at the same
time forged into a whole by the connecting reception hall.

The L-shaped living room is fully garden-oriented and remarkably
light thanks to the ceiling-high windows including wide sliding
doors. The pleasant living space with a warm, oak plank floor has
a sleek fireplace party and practical built-in cabinets in the typical
Rietveld style.

Deze lichte en rechthoekige ontvangsthal met toilet en meterkast
geeft enerzijds toegang tot de keuken en de woonkamer en anderzijds – via de korte en warme houten trap – tot de slaapvleugel.

Daglicht en zicht variëren met de seizoenen. Binnen gaat naadloos
over in buiten dankzij tuin en terras op het zuidwesten die via de
schuifpuien direct bereikbaar zijn.

Daylight and views vary with the seasons. Indoors blends seamlessly with outdoors thanks to southwest-facing garden and terrace that can be accessed directly through the sliding doors.

De keuken is toegankelijk via zowel de ontvangsthal als de woonkamer. De keuken is in originele staat; het keukenblok en de vaste
kastenwand met geïntegreerde koffietafel én serveerluik zijn behouden gebleven, het granito werkblad is gerestaureerd.

The kitchen is accessible from both the reception hall and the living
room. The kitchen is in original condition, the kitchen unit and the
wall unit with integrated coffee table and serving hatch are preserved, the granite worktop has been restored.

Vanuit de keuken komt u in de bijkeuken, op het terras en de tuin
op het zuidoosten en via de vaste trap in de manshoge kelder.

From the kitchen you enter the pantry, on the terrace and garden
on the southeast and through the staircase in the man-sized basement.

De bijkeuken heeft een ruime inbouwkast, een spoelbak en aansluitpunten voor de wasapparatuur.
In de manshoge proviandkelder zijn cv-ketel en eigen geiser geïnstalleerd in een aparte ruimte met deur. Een koekoek zorgt er voor
natuurlijke ventilatie en daglicht. De kelderruimte bij de trap is door
zijn ondergrondse ligging uitstekend voor voorraad of geschikt als
knusse wijnkelder; het klimaat is er constant.
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This bright and rectangular reception hall with toilet and meter
cupboard gives access on the one hand to the kitchen and living
room and on the other hand - via the short and warm wooden staircase - to the bedroom wing.

The utility room has a large closet, a sink and connections for
washing equipment.
In the mans high proviand cellar central heating boiler and private
geyser installed in a separate room with door. A corner provides
natural ventilation and daylight. The basement room by the stairs
is by its underground location excellent for storage or suitable as a
cozy wine cellar; the climate is constant.

Vloerafwerking:
Wandafwerking:
Plafondafwerking:

eikenhouten vloerdelen
stucwerk
stucwerk

Floor finish: oak floorboards
Wall finish: stucco
Ceiling finish: plaster

Hal: 			
Keuken:		
Woonkamer: 		
Bijkeuken:		
Kelder: 			

circa 12 m²
circa 11 m²
circa 36 m²
circa 9 m²
circa 11 m²

Hall: approximately 12 m²
Kitchen: approximately 11 m²
Living room: approximately 36 m²
Scullery: approximately 9 m²
Cellar: approximately 11 m²
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SLAAPVLEUGEL

TUIN EN BUITENRUIMTE

SLEEPING WING

GARDEN AND OUTDOOR SPACE

Opvallend aan de slaapvleugel, na de warme en korte eikenhouten
trap is de zee van licht; de gehele gang met radiatoren heeft een
glazen pui met isolatieglas voor optimaal licht en zicht.

Direct aan de Arnold P. Nosseklaan ligt de diepe en recent aangelegde voortuin met pad, omringd door volwassen bomen, die direct een fraaie impressie van de Rietveldbungalow geeft. De tuin is
in 2021 geheel opnieuw aangelegd door hoveniersbedrijf Niels der
Kinderen naar een ontwerp van Tobias Bucher (www.tobiasbucher.
com, normaliter vooral werkzaam in Italie en Zwitserland) in de lijn
van tuinarchitect Piet Oudolf met fruitbomen en moestuinlocatie.

Striking about the bedroom wing, after the warm and short oak
staircase is the sea of light; the entire corridor with radiators has a
glass front with insulated glass for optimal light and view.

Directly on the Arnold P. Nosseklaan is the deep and recently landscaped front garden with path, surrounded by mature trees, which
immediately gives a nice impression of the Rietveldbungalow. The
garden was completely redone in 2021 by horticultural firm Niels
der Kinderen to a design by Tobias Bucher (www.tobiasbucher.
com, normally working mainly in Italy and Switzerland) in the line
of garden architect Piet Oudolf with fruit trees and vegetable garden location.

Aan deze gang liggen de vier slaapkamers, met in de uiterste hoeken de 5e grote ouderslaapkamer en de badkamer.
De eerste vier slaapkamers zijn ongeveer vergelijkbaar in grootte,
praktisch ingedeeld en L-vormig, elk met een grote raampartij die
uitkijkt over de voortuin en met inbouwkasten.
De grote ouderslaapkamer ligt aan de achterzijde, heeft een eigen
deur naar de naastgelegen badkamer en een terrasdeur naar het
zuidoostelijke terras aan de voorzijde van de bungalow.
De badkamer, in authentieke staat, is voorzien van een bovenraam,
een ligbad, twee wastafels en een 2e toilet.

Rondom loopt de parkachtige tuin door, met een variatie van volwassen beplanting, naald- en loofbomen.
De achtertuin in de bosrijke omgeving is geheel omheind, ligt compleet vrij en heeft daarmee optimale privacy. Naast zonnige terrassen is hier ook het riante buitenzwembad met rondom het bestrate
lounge- en loopterras. Ernaast staat en houten tuinhuis met de
zwembadinstallatie (vernieuwd in 2021).

Along this corridor are the four bedrooms, with the 5th large master bedroom and bathroom in the extreme corners.
The first four bedrooms are approximately similar in size, practically laid out and L-shaped, each with a large window overlooking the
front garden and with fitted wardrobes.
The large master bedroom is located at the rear, has its own door
to the adjacent bathroom and a patio door to the southeastern
terrace at the front of the bungalow.
The bathroom, in authentic condition, has an overhead window, a
bathtub, two sinks and a 2nd toilet.

All around, the park-like garden continues, with a variety of mature
plantings, coniferous and deciduous trees.
The backyard in the wooded area is completely fenced, is completely free and thus has maximum privacy. Besides sunny terraces
here is also the spacious outdoor pool surrounded by paved lounge
and terrace. Beside it and wooden gazebo with the pool installation (renewed in 2021).

BIJGEBOUW: BERGING MET CARPORT
OUTBUILDING: STORAGE ROOM WITH CARPORT

Achter op het perceel, en praktisch bereikbaar via de Meeslaan,
staat het vrijstaande bijgebouw met carport en berging. Het is
verbonden met de bungalow door een bestraat wandelpad door
de achtertuin. Aan de voorzijde van het bijgebouw is open ruimte
waar diverse auto’s geparkeerd kunnen worden.

At the back of the plot, and practically accessible from Meeslaan, is
the detached outbuilding with carport and storage. It is connected
to the bungalow by a paved walkway through the backyard. At the
front of the outbuilding is open space where several cars can be
parked.

Vloerafwerking: eikenhouten vloerdelen
Wandafwerking: stucwerk
Plafondafwerking: stucwerk

Floor finish: oak floorboards
Wall finish: stucco
Ceiling finish: stucco

Slaapkamer 1: 		
Slaapkamer 2:		
Slaapkamer 3: 		
Slaapkamer 4: 		
Slaapkamer 5:		
Badkamer: 		

Bedroom 1: approximately 15 m²
Bedroom 2: approximately 11 m²
Bedroom 3: approximately 10 m²
Bedroom 4: approximately 10 m²
Bedroom 5: approximately 10 m²
Bathroom: approximately 5 m²
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circa 15 m²
circa 11 m²
circa 10 m²
circa 10 m²
circa 10 m²
circa 5 m²
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LOCATIE EN UITZICHT

BEST EN OMGEVING

LOCATION AND VIEW

BEST AND SURROUNDINGS

Omdat deze bijzondere bungalow nagenoeg in het midden van het
rechthoekige perceel ligt is het uitzicht rondom groen, op de tuin
en het volwassen bos.

Best heeft alles in huis: van het nieuwe, ondergrondse NS-station
met gratis P&R tot een goed gevuld en gevarieerd centrum op
wandelafstand, en van bioscoop Biobest Theater tot 18 holes golfbaan Best Golf met Brasserie-restaurant Dimples op tien minuten
wandelafstand.

Because this particular bungalow is located almost in the middle
of the rectangular plot, the view is all around green, on the garden
and the mature forest.

Best has everything: from the new, underground NS-station with
free P&R to a well-stocked and varied city center within walking
distance, and from cinema Biobest Theater to 18-hole golf course
Best Golf with Brasserie-restaurant Dimples within ten minutes
walking distance.

De wijk Koekoeksbos is een groene oase in een stedelijke omgeving, met louter vrijstaande villa’s in het hogere segment op ruime
kavels. Het deel Villawijk is parkachtig aangelegd terwijl het deel
Koekoekbos een bosachtige uitstraling heeft. Zie ook: bo-villawijk-koekoekbos.nl
De bereikbaarheid is uitstekend. De opritten naar de snelweg naar
alle windstreken via de A2, A50, A58 en A67 zijn vlakbij. Best heeft
een eigen, nieuw NS-station met prima parkeergelegenheid en ook
Eindhoven Airport en hartje Eindhoven zijn binnen een kwartier te
bereiken.
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Naast golf heeft Best sportief veel meer te bieden; er zijn twee
zwembaden en twee sportparken, terwijl recreatiepark Aquabest
– wakeboarden en waterskiën - op fietsafstand ligt. Groen ontspannen kan eveneens gemakkelijk. Vanuit de wijk loopt u in een half
uur het Joe Mann bos is, met vennen, paviljoen en natuurtheater.
Best is tegelijk onderdeel van het industriële, hightech Brainporthart van zuidoost Brabant en van de prachtige, landelijke omgeving met veel bossen en groen. Schoenenfabriek Bata en later
Philips Medical Systems hebben het dorp zich sterk laten ontwikkelen. De gemeente heeft bovendien een rijk verenigingsleven met
veel culturele voorzieningen, twee musea en zelfs een dierentuin.

The district Koekoeksbos is a green oasis in an urban environment,
with only detached villas in the higher segment on spacious plots.
The Villawijk section is laid out like a park, while the Koekoekbos
section has a woodsy feel. See also: bo-villawijk-koekbos.nl
The accessibility is excellent. The slip roads to the freeway to all
points of the compass via the A2, A50, A58 and A67 are nearby.
Best has its own new train station with excellent parking facilities
and Eindhoven Airport and the heart of Eindhoven are within fifteen minutes.

In addition to golf, Best has much more to offer sportingly; there
are two swimming pools and two sports parks, while recreation
park Aquabest - wakeboarding and water skiing - is within cycling
distance. Relaxing in green is also easy. From the district you can
walk in half an hour to the Joe Mann forest, with fens, pavilion and
nature theater.
Best is at the same time part of the industrial, high-tech Brainport
heart of southeast Brabant and of the beautiful rural environment
with many forests and greenery. Shoe factory Bata and later Philips
Medical Systems have allowed the village to develop strongly. The
municipality also has a rich club life with many cultural facilities,
two museums and even a zoo.
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VOORZIENINGEN EN AFSTANDEN

FACILITIES AND DISTANCES

Korein Kindcentrum De Zevensprong:		
Kleuterschool (Het Wellenest):			
Basisschool (De Paersacker):			
Basisschool (De Zevensprong):			
Internationale School:				
Middelbare school (Heerbeeck College):		
Universiteit (Tilburg):				
Universiteit (TU/e):					

ca. 2,7 km
ca. 700 m
ca. 1.600 m
ca. 2,1 km
ca. 6,7 km
ca. 2,9 km
ca. 33,3 km
ca. 13,7 km

Korein Child Center De Zevensprong: 		
Kindergarten (Het Wellenest): 			
Elementary school (De Paersacker): 		
Elementary school (De Zevensprong): 		
International School: 				
Secondary school (Heerbeeck College): 		
University (Tilburg): 					
University (TU/e): 					

approx. 2.7 km
approx. 700 m
approx. 1,600 m
approx. 2.1 km
approx. 6.7 km
approx. 2.9 km
approx. 33.3 km
approx. 13.7 km

Huisarts (praktijk Best):				
Apotheek (De Schakel):				
Tandarts (CDC):					
Fysiotherapie (CSM)					
Ziekenhuis (Catharina Eindhoven):			

ca. 2,1 km
ca. 3,0 km
ca. 2,4 km
ca. 1.700 m
ca. 7,4 km

General practitioner (practice Best): 		
Pharmacy (De Schakel): 				
Dentist (CDC): 					
Physiotherapy (CSM) 				
Hospital (Catharina Eindhoven): 			

approx. 2.1 km
approx. 3.0 km
approx. 2.4 km
approx. 1,700 m
approx. 7.4 km

Gemeentehuis:					ca. 2,8 km

Town hall: 						

approx. 2.8 km

Supermarkt (Albert Heijn):				
Supermarkt (Jumbo):				
Restaurant (Brasserie Dimples):			
Restaurant (Quatre Bras):				

ca. 1.700 m
ca. 1.300 m
ca. 1.100 m
ca. 2,7 km

Supermarket (Albert Heijn): 				
Supermarket (Jumbo): 				
Restaurant (Brasserie Dimples): 			
Restaurant (Quatre Bras): 				

approx. 1,700 m
approx. 1,300 m
approx. 1,100 m
approx. 2.7 km

Best Golf:						
ca. 1.100 m
Voetbal (Best Vooruit):				
ca. 2,6 km
Voetbal (Wilhelmina Boys):				
ca. 3,1 km
Tennis (LTV Best):					
ca. 1.900 m
Zwembad (De Dolfijn):				
ca. 2,3 km
Bioscoop (Biobest):					
ca. 3,5 km
Aquabest:						ca. 2,1 km
High Tech Campus:					
ca. 16,5 km
Philips Medical Systems:				
ca. 2,5 km
ASML:							
ca. 8,9 km

Best Golf: 						
Soccer (Best Vooruit): 				
Soccer (Wilhelmina Boys): 				
Tennis (LTV Best): 					
Swimmingpool (De Dolfijn): 				
Cinema (Biobest): 					
Aquabest: 						
High Tech Campus: 					
Philips Medical Systems: 				
ASML: 							

approx. 1,100 m
approx. 2.6 km
approx. 3.1 km
approx. 1,900 m
approx. 2.3 km
approx. 3.5 km
approx. 2.1 km
approx. 16.5 km
approx. 2.5 km
approx. 8.9 km

Vliegveld (Eindhoven Airport):			
NS-station (Best):					
Tankstation (Shell):					
Bushalte (Wilhelminabrug):				

Airport (Eindhoven Airport): 			
NS-station (Best): 					
Fuel station (Shell): 					
Bus stop (Wilhelminabrug): 				

approx. 9.7 km
approx. 3.4 km
approx. 1,100 m
approx. 750 m
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ca. 9,7 km
ca. 3,4 km
ca. 1.100 m
ca. 750 m
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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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OVER ARCHITECT GERRIT RIETVELD
Gerrit Thomas Rietveld werd in 1888 geboren in Utrecht. Op elfjarige leeftijd begon hij te werken in de meubelmakerij van zijn
vader. In de avonduren studeerde hij technische tekenkunst aan
Het Utrechtsch Museum van Kunstnijverheid, waar hij les kreeg van
architect Piet Klaarhamer. Hierna ging Rietveld aan de slag bij een
plaatselijke goudsmid en opende zijn eigen meubelmakerij in 1917.
Rietveld vond de handgemaakte meubels uit die tijd te zwaar,
onnodig duur en te arbeidsintensief om te maken. Hij interesseerde
zich voor machines die eenvoudigere en toegankelijkere meubels
konden produceren voor een massamarkt. Zijn werk revolutioneerde daarmee de manier waarop meubels ontworpen en geproduceerd werden. In 1919 was zijn stoel – destijds met onbeschilderde,
beukenhouten latten – te zien in kunsttijdschrift De Stijl. Dit was
het begin van Rietvelds succes.
In 1922 trouwde Rietveld met Vrouwgien Hadders en ze kregen zes
kinderen. Zijn jongste zoon, Wim Rietveld, trad in zijn vaders voetsporen en werd een gerenommeerd industrieel ontwerper.
Het Rietveld Schröderhuis in Utrecht is een van de belangrijkste
creaties van Rietveld. Truus Schröder bewonderde Rietvelds werk
en vroeg hem een huis te ontwerpen voor haar en haar kinderen.
Het uiteindelijke resultaat en het gebruik van licht en ruimte in het
Rietveld Schröderhuis waren baanbrekend voor 1924; dankzij de
horizontale ramen was er volop licht, schuifdeuren verdeelden de
ruimte, en de uitgesproken kleuren benadrukten de geometrische
vormen. Het huis ontving wereldwijd media-aandacht. Sinds 2000
staat het Rietveld Schröderhuis op de beschermde Wereld erfgoedlijst van Unesco.
Na de oplevering van het Rietveld Schröderhuis begon Rietveld
vanuit een studio op de begane grond te werken. Toen zijn vrouw
overleed besloot hij in te wonen bij Truus Schröder waar hij tot aan
zijn sterfdag verbleef.
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ABOUT ARCHITECT GERRIT RIETVELD
Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef Rietveld ontwerpen maken
in de illegaliteit: hij had zich niet bij de Kultuurkamer aangemeld, en
mocht dus officieel vanaf 1942 niet langer zijn beroep uitoefenen.
In datzelfde jaar ontwierp hij een uit één stuk geperste kunststof
stoel. Na een moeilijke tijd zonder veel aandacht werd ‘De Stijl’ in
de jaren vijftig weer populair, en dit leverde Rietveld werk op in de
vorm van opdrachten voor overheidsgebouwen.
In 1968 werd het prestigieuze Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs in Amsterdam omgedoopt tot de Gerrit Rietveld Academie.
Rietvelds laatste project, het Van Gogh Museum in Amsterdam,
was een van zijn belangrijkste. Rietveld overleed een dag na zijn
76ste verjaardag in juni 1964, een jaar nadat het project was gestart. Negen jaar later werd het museum voltooid, zonder af te
wijken van zijn oorspronkelijke schetsen.
Voor de Rietveld-liefhebber staat ongetwijfeld een bezoek aan dé
Rietveld-gemeente Bergeijk op het programma, op nog geen half
uur van deze designbungalow. Het Kempendorp telt tal van unieke
Rietveld-objecten die alle aan bod komen tijdens de Rietveld-wandelroute en de Rietveld-safari. Gerrit ontwierp er in de jaren vijftig
van de vorige eeuw een klok, een abri, twee woonhuizen en zijn
enige industriële werk: Weverij De Ploeg, die onder leiding van
huidige eigenaar Bruns geheel is gerenoveerd. De voormalige
fabriek met omliggend landschapspark door Mien Ruys is inmiddels
rijksmonument. Meer weten? Kijk op www.rietveldbergeijk.nl.

Gerrit Thomas Rietveld was born in Utrecht in 1888. At the age of
eleven he began working in his father’s furniture workshop. In the
evenings he studied technical drawing at The Utrechtsch Museum
van Kunstnijverheid, where he was taught by architect Piet Klaarhamer. After this, Rietveld went to work for a local goldsmith and
opened his own furniture workshop in 1917.
Rietveld found the handmade furniture of the time too heavy, unnecessarily expensive and too labor-intensive to make. He became
interested in machines that could produce simpler and more accessible furniture for a mass market. His work thus revolutionized the
way furniture was designed and produced. In 1919, his chair - then
with unpainted, beech slats - was featured in art magazine De Stijl.
This was the beginning of Rietveld’s success.
In 1922 Rietveld married Vrouwgien Hadders and they had six children. His youngest son, Wim Rietveld, followed in his father’s footsteps and became a renowned industrial designer.
The Rietveld Schröder House in Utrecht is one of Rietveld’s most
important creations. Truus Schröder admired Rietveld’s work and
asked him to design a house for her and her children. The final result and the use of light and space in the Rietveld Schröder House
were groundbreaking for 1924; thanks to the horizontal windows
there was plenty of light, sliding doors divided the space, and the
pronounced colors emphasized the geometric shapes. The house
received worldwide media attention. Since 2000 the Rietveld
Schröder House has been on Unesco’s protected World Heritage
List.
After the completion of the Rietveld Schröder House, Rietveld
began working from a studio on the first floor. When his wife died
he decided to move in with Truus Schröder where he stayed until
his dying day.

During the Second World War, Rietveld continued to make designs
in the illegal sector: he had not registered with the Kultuurkamer,
and so was officially banned from practicing his profession from
1942.
In the same year, he designed a plastic chair pressed in one piece.
After a difficult time without much attention, “De Stijl” became popular again in the 1950s, and this brought Rietveld work in the form
of commissions for government buildings.
In 1968, the prestigious Institute for Applied Arts in Amsterdam
was renamed the Gerrit Rietveld Academy.
Rietveld’s last project, the Van Gogh Museum in Amsterdam, was
one of his most important. Rietveld died a day after his 76th birthday in June 1964, a year after the project had begun. Nine years later, the museum was completed without deviating from his original
sketches.
For the Rietveld enthusiast, a visit to the Rietveld municipality
of Bergeijk, less than half an hour from this design bungalow, is
undoubtedly on the program. The Kempen village has numerous
unique Rietveld objects, all of which will be explored during the
Rietveld walking route and the Rietveld safari. Gerrit designed a
clock, a bus shelter, two houses and his only industrial work in the
1950s: Weverij De Ploeg, which has been completely renovated
under the direction of the current owner, Bruns. The former factory with surrounding landscape park by Mien Ruys is now a national
monument. Want to know more? Go to rietveldbergeijk.nl.
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Huis Bláha heeft kort geleden en flinke opknapbeurt gehad. Eigenaar Michaël Bláha (1954) en zijn dochter Annemieke (1986) hebben alles gedaan om het huis
weer in goede staat te brengen. Zelf kunnen ze er helaas niet wonen. Annemieke is als architect gevestigd in Den Haag, Michaël is werkzaam in de olie- en gaswereld en reist de wereld over; bovendien heeft hij en huis op het Toscaanse platteland. Om de woning van zijn overleden ouders, Ondrej (1913-1988) en Mieke (19221987) Bláha, in het Brabantse Best te behouden, maakte hij samen met zijn dochter en plan voor restauratie en uitbreiding. Nu het huis is gerestaureerd, zoekt
Michaèl en koper met liefde voor het werk van Gerrit Rietveld, die het huis net zo zal waarderen als zijn ouders.
Ondrej Bláha kwam in 1938 vanuit het huidige Tsjechiè naar Nederland. Zijn werkgever, schoenen-fabriek Bata, had hem aangesteld als manager in de Nederlandse
vestiging in Best. Hij kwam in het modernistische Batadorp te
wonen, de wijk die in 1934 voor werknemers van de fabriek was gebouwd. Hij trouwde met de Nederlandse Mieke en stichtte een gezin. In 1956 werden de managers van Bata in de gelegenheid gesteld or grond te kopen in het Koekoeksbos dat de firma in eigendom had. Ondrej Bláha maakte gebruik van dat aanbod. In
hetzelfde jaar las hij een artikel over Rietveld in Tussen de rails, het maandblad van de Nederlandse Spoorwegen. Enthousiast
geworden belde hij Rietveld op met de vraag en huis voor zijn gezin te ontwerpen. Na een bezoek aan Rietveld in Utrecht liet Bláha de boskavel aan hem zien. De
wensen van het gezin waren eenvoudig: er moest een huis komen met vier kinderslaapkamers en en ouderslaapkamer. Bovendien moest de bosrijke omgeving te
beleven zijn vanuit het huis. De Bláha’s waren echte buiten-mensen. Rietveld voldeed hieraan met een ontwerp voor een huis bestaande it een slaapvleugel en een
woondeel, met elkaar verbonden door een hal.
Gedurende het ontwerpproces was er nauw overleg tussen architect en opdrachtgevers. In een brief schreef Ondrej Bláha aan Rietveld: ‘Kunt u misschien zeggen
waarom en bungalow door u is gebouwd met een plat dak. (...) Mijn vrouw is nog altijd niet gerust over het platte dak en is bang dat het te nuchter en zakelijk zal
zijn!? Ook was het echtpaar Bláha ongerust over de
hoeveelheid glas in het huis, getuige hun reactie op het ontwerp: “Wat is raam en wat is muur? Volgens ons kan niet alles glas zijn zoals de maquette aangeeft. (...)
Men moet ook rekening houden met warmteverlies in de winter”’ Voor Rietveld waren het dak en het vele glas wezenlijke aspecten van zijn ontwerp, die hij nit
wilde veranderen. Toen de discussie over de glaswand naast de slaapkamers voortduurde, zei hij: ‘Als u het niet wilt, dan betaalt u me 200 gulden voor het ontwerp,
dan bent u verder van me af? Uiteindelilk werd het huis volgens Rietvelds plan gebouwd.
De hoeveelheid licht in de woonkamer en gang is inderdaad overweldigend; de muren van beide vertrekken bestaan bijna voor de helft is glas. Zodra de zon maar
even scheen, openden de Bláha’s de schuifpuien van de
woonkamer, zelfs in de winter. Mieke Bláha kon god koken en was veel in de keuken te vinden. De doorgeefmogelijkheid in de kastenwand tussen keuken en woonkamer vond ze erg praktisch. Enkele jaren na de voltooiing van het huis lieten ze en zwembad in de tuin aanleggen. Mieke Bláha trok er tot op hoge leeftijd baantjes
in, ook als het buiten maar een paar graden boven nul
was. De kinderen vierden er hun verjaardagspartijtjes.
Michaël Bláha groeide samen met broer Stefan en zussen Ludmilla en Maruska op in het huis in Best. Hij genoot vooral van het leven midden in een bos.’s Ochtends deed hij de gordijnen van zijn slaapkamer open en was voor zijn gevoel direct buiten. Het grote slaapkamerraam gebruikte hij wel ens om stiekem naar buiten
te klimmen. Hij speelde veel in de gang naast de slaapkamers, daar was ruimte om en lange treinbaan te bouwen. In huize Bláha lip iedereen op sokken vanwege de
eikenhouten vloeren. Die stonden regelmatig in de was en dan gleden de kinderen over de slaapgang met hun handen tegen de rode muur aan het einde. Na verloop van tijd liet moeder Mieke door haar man daarom en houten beschot plaatsen ter bescherming van de muur.
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Minder tevreden waren de Bláha’s over de voortdurende lekkages aan het dak; in het huis rook het daardoor altijd vochtig. Ondrej Bláha hield van klussen en probeerde het problem zelf op te lossen. Hij begaf zich regelmatig met een pot teer op het dak om de afdeklaag bij te smeren. Ook bleek het huis slecht te verwarmen.
Daarom ontstond nog in het jaar van oplevering het idee om het enkelglas te vervangen. Bláha correspondeerde met
Rietveld over de mogelijkheden. Die schreef dat er en systeem bestond waarbij dubbelglas in de sponning nauwelijks dikker was dan enkelglas.
Rietveld maakte tekeningen van twee verschillende methodes. Uiteindeliik heeft Bláha de 104 ruiten stuk voor stuk vervangen. Ondrej Bláha en zijn vrouw Mieke
zouden tot aan hun dood in hun Rietveldhuis bliven wonen.
Vlak na de bouw was Huis Bláha een van de weinige woningen in het
Koekoeksbos. In de loop van de tijd is de grond rondom geheel volgebouwd en vandaag de dag staat het Rietveldhuis in een villawijk. Daar is het niet ongebruikelik dat nieuwe grondeigenaren het bestaande huis slopen en vervangen door nieuwbouw. Huis Bláha is met zijn 162 vierkante meter veruit de kleinste woning
in de omgeving waar villa’s tot 750 vierkante meter geen uitzondering zijn. Na het overlijden van hun ouders hebben de kinderen jarenlang getobd wat er met het
huis moest gebeuren. Het had groot onderhoud nodig hetgeen en flinke investering betekende. De verkoop van het huis verliep moeizaam. In het najaar van 2009
overwoog de familie zelfs sloop.
Het huis had nooit en monumentale status gekregen omdat de familie Bláha dacht dat dit de mogelijkheden voor toekomstige eigenaren ernstig zou beperken. In
2012 kon Michaël Bláha zijn bedrijf verkopen en verwierf hij middelen om het huis te redden. Hij kocht zijn broer en zussen it en ging met zijn dochter Annemieke aan de slag met een reddingsplan. Inmiddels is het huis door Michaël en Annemieke grondig gerenoveerd en zit er nieuw dubbelglas in alle kozijnen. Ook het
problem met het dak is definitief opgelost door het volledig te vernieuwen met naadloze dakbedekking en te isoleren. Annemieke heft met veel moeite de oorspronkelijke kleuren van het schilderwerk kunnen achterhalen; de namen van de kleuren die Rietveld noteerde zijn inmiddels niet meer in gebruik. Op verschillende
plaatsen heeft ze verf afgekrabd en de monsters vergeleken met de kleuren it het
RAL-coderingssysteem. Omdat verf verbleekt, was de bepaling en van de originele kleur lastig. Uiteindelijk vond ze codes die naar haar idee vrijwel overeenkomen
met de originele kleuren. Voor de vloer van de keuken koos Annemieke en nieuwe kleur; hetzelfde hardblauw als op de schouw in de woonkamer was aangebracht
in de tijd van haar grootouders. De keukenvloer was oorspronkelijk geel, maar haar grootmoeder had die tien jaar na de bow vervangen door een kleur waarop niet
iedere vlek te zien was. Michaël en Annemiek hebben overwogen het aangetaste granito aanrechtblad in de
keuken te vervangen. Het kon echter niet precies worden nagemaakt, daarom is het gerestaureerd. Een deel van de indertijd ter plaatse gegoten betontegels rondom
het huis moest worden vervangen. Annemieke heeft nieuwe tegels laten maken door de aannemer.
Naast en grondige restauratie kwam er ok een uitbreidingsplan. Dat zou het Rietveldhuis aantrekkelijker maken voor kopers. Annemieke Bláha en collega
architect Frank Loer bedachten en plan voor en losstaand paviljoen dat ondergronds met de bijkeuken van de Rietveldbouw is verbonden. In het ontwerp bestaat de
nieuwe annex uit twee bouwlagen met grote puien. Het lijkt maar één verdieping hoog doordat de onderste bouwlaag aan één zijde ondergronds ligt. Deze uitbreiding is nog niet gerealiseerd. Wellicht zal een toekomstige eigenaar het alsnog laten uitvoeren en zo het Rietveldhuis in Best een veilige toekomst bieden.
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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.
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 aanwezig 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.
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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.

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.
General old-age clause
When a property is twenty years or older, the buyer knows that the requirements 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 immovable property. In the event of any removal of these materials, special measures 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.

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

