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Dear sir, madam,

Thank you for your interest in this spacious and exclusive residence 
in De Admirant on the Emmasingel in the heart of Eindhoven. To give 
you a clear and complete picture, this documentation contains the 
following information:

Introduction  6
Facts & Figures  8

Pictures  12 - 56

Layout (floor plans)  57
Classification (extended description)  58 - 61

Location and surroundings  62 - 69
General information  70 - 74

This documentation has been compiled with the utmost care to 
give you a good first impression. Naturally we are at your service 
with answers to your questions. We would be happy to make an 
appointment for an extensive viewing, so that you can get a personal 
and even better picture.

With heartfelt greetings,

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

Geachte heer, geachte mevrouw,

Dank voor uw interesse in dit riante en exclusieve appartement in 
woontoren De Admirant aan de Emmasingel in hartje Eindhoven. Om 
u een helder en compleet beeld te geven, bevat deze documentatie de 
volgende informatie:

Introductie     6
Feiten & Cijfers    8

Foto’s      12 - 56

Indeling (plattegronden)   57
Indeling (uitgebreide omschrijving)  58 - 61

Locatie en omgeving    62 - 69
Algemene informatie    70 - 74

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. Location. 
Living centrally in the bustling city center with all the peace and 
quiet on the 26th floor upstairs in the city and with all the daily 
amenities, restaurants and entertainment downstairs in the city. 
 
2. New classic luxury. 
In 2013, together with interior designer Marco van Ham in a time-
less and desirable style finished with luxury materials, including 
Spanish Emperador  marble walls and floors (with underfloor 
heating and cooling), Rijksmuseum gray interior painting, various 
gilded elements and lighting plan. 
 
3. Long sightlines. 
Approximately 235 m² of living space, with complete, custom made 
top design Culimaat kitchen with all appliances, spacious living 
room with optimal natural light and area of almost 80 m², master 
bedroom with boudoir and wardrobe room, bathroom with adjoi-
ning dressing room as well as two bed-/work-/ sports rooms with 
2nd luxury bathroom. 
 
4. Panorama. 
Phenomenal views over the entire (inner) city, on clear days to Lim-
burg and Tilburg, maintenance free and ceiling-high windows on 
three sides or 270 degrees where the living area is situated on the 
southwest and the sleeping area is situated on the northwest with 
daily view to the rising and setting sun. 
 
5. Service and supply. 
There is a janitor present during office hours at the entrance, a 
so-called guaranteed parking space in the underground parking 
Q-Park, a private storage room and a shared bicycle storage. 
 

1. Locatie.
Centraal in het bruisende stadscentrum wonen met alle rust en 
ruimte op de 26ste verdieping boven in de stad en met alle dage-
lijkse voorzieningen, horeca en ontspanning beneden in de stad.

2. New classic luxury.
In 2013 tezamen met binnenhuisarchitect Marco van Ham in een 
tijdloze en gewilde stijl afgewerkt met luxe bouwmaterialen, o.a. 
Spaans Emperador marmeren wanden en vloeren (met vloerver-
warming en vloerkoeling), Rijksmuseumgrijs binnenschilderwerk, 
diverse vergulde elementen en verlichtingsplan.

3. Lange zichtlijnen.
Circa 235 m² woonoppervlakte, met complete, maatwerk topde-
sign Culimaat keuken voorzien van alle inbouwapparatuur, riante 
woonkamer met optimaal daglicht en oppervlakte van bijna 80 m², 
ouderslaapkamer met boudoir en garderobekamer, badkamer met 
aansluitend kleedruimte alsmede twee slaap-/werk-/sportkamers 
met 2e luxe badkamer.

4. Panorama.
Fenomenaal uitzicht over de gehele (binnen)stad, op heldere 
dagen tot aan Limburg en Tilburg, onderhoudsvrije en plafondhoge 
raampartijen aan drie zijden oftewel 270 graden waarbij  het leef-
gedeelte op het zuidwesten en het slaapgedeelte op het noord-
westen is gesitueerd met dagelijkse zicht naar de opkomende en 
ondergaande zon.

5. Service en supply.
Er is een huismeester aanwezig tijdens kantooruren bij de entree, 
een zogenaamde gegarandeerde parkeerplaats in de ondergele-
gen parkeerkelder Q-Park, een eigen berging en een gezamenlijke 
fietsenstalling.

5 QUALITIES 
OF THIS EXTRAORDINARY AND 
LUXURY CHIC APARTMENT AT AP-
PROX. 85 METERS HEIGHT

5 PLUSPUNTEN  
VAN DIT BIJZONDERE EN LUXURY CHIC 
APPARTEMENT OP CIRCA 85 METER 
HOOGTE
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The current owner of this apartment in De Admirant would like to 
realize his dream: a farmhouse in the countryside with space and 
greenery for his horse hobby. 
 
After eight years, he is now handing over the wonderful life at this 
central location to the next owner(s): “I still enjoy the New Classic 
Luxury that interior designer Marco van Ham realized for me when 
I bought the apartment as the first owner in shell state. I call it New 
York chic, the luxury of just short of a penthouse in this skyscra-
per high above everyone else and yet in the middle of the city. For 
peace and quiet, and also for contact and fun; whatever you want. 
And look how green the view is!”
 
What will he miss most? “The view! There is an incredible amount 
of windows and you can look around almost 360 degrees. That 
gives a feeling of freedom, also thanks to the space. All those 
lights, like you’re in a spaceship, especially from the lounge area in 
the magical point of the living room with the floor-to-ceiling glass 
fronts. I’ve gotten used to it but it still impresses. When I lived 
here in het beginning I didn’t even have TV; I preferred to watch an 
approaching thunderstorm and I have the most beautiful photos of 
sunrises and sunsets. You never get bored of it; the view changes 
with the seasons, and especially when it snows it’s fantastically 
beautiful here too.” 
 

INTRODUCTIONINTRODUCTIE

De huidige eigenaar van dit appartement in De Admirant wil graag 
zijn droom verwezenlijken: een boerderij op het platteland met 
ruimte en groen voor zijn paardenhobby.

Na acht jaar gunt hij het heerlijke wonen op deze centrumlocatie 
aan de volgende eigenaar(s): “Ik geniet nog steeds van de New 
Classic Luxury die interieurarchitect Marco van Ham voor mij reali-
seerde toen ik het appartement als eerste eigenaar in casco staat 
kocht. Ik noem het New York chic, de luxe van net geen penthouse 
in deze wolkenkrabber hoog boven iedereen en toch midden in de 
fijne stad. Voor rust en ruimte, en ook voor contact en plezier; wat 
je zelf wilt. En kijk eens hoe groen het uitzicht is!”

Wat zal hij het meeste missen? “Het uitzicht! Er is een ongelooflijke 
hoeveelheid ramen en je kunt bijna 360 graden rond kijken. Dat 
geeft een gevoel van vrijheid, ook dankzij de ruimte. Al die lichtjes, 
alsof je in een ruimteschip zit, zeker vanuit de loungehoek in de 
magische punt van de woonkamer met de kamerhoge glazen pui-
en. Ik ben er gewend aan geraakt maar het imponeert nog steeds. 
Toen ik hier net woonde had ik niet eens tv; ik keek liever naar een 
naderende onweersbui en ik heb de mooiste foto’s van zonsop-
komsten en -ondergangen. Je wordt het nooit moe; het uitzicht 
verandert met de seizoenen mee, en vooral als het sneeuwt is het 
hier ook fantastisch mooi.”
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residential tower De Admirant with 28 floors and 93 apartments, four-
room apartment on the 26th floor with parking space, private storage and 
bicycle storage in the basement

2006, delivered in shell state to current owner, completely finished and 
furnished approx. 8 years ago 

Municipality Eindhoven
Section D
Number 3651
Index A89 apartment (floor 26 of 28)
Index A182 storage (floor -2) 

approximately 235 m²

approximately 5 m²

approximately 240 m²

approximately 750 m³

8 rooms (living room, 3 bedrooms, 2 bathrooms, dressing room, laundry 
room) 

in the underground parking Q-park with entrance on the Emmasingel, is 
a so-called guaranteed tramp parking, also plenty of public parking in the 
immediate vicinity

approximately € 714,- per month for:
- daily maintenance
- monthly window cleaning  
- reservation for major maintenance
- insurance (building, liability)
- electricity costs common areas
- cleaning costs common areas
- maintenance contract elevators 

Object

Year built

Cadastral area

Surface apartment

Surface area storage room in basement

Total surface area 

Content apartment (according to measurement certificate)

Number of rooms

Parking

Service costs

woontoren De Admirant met 28 verdiepingen en 93 appartementen, 
vier-kamer appartement op de 26ste verdieping met parkeerplaats, eigen 
berging en fietsenstalling in het souterrain

2006, in casco staat opgeleverd aan huidige eigenaar, circa 8 jaar geleden 
compleet afgewerkt en ingericht 

Gemeente Eindhoven
Sectie D
Nummer 3651
Index A89 appartement (verdieping 26 van 28)
Index A182 berging (verdieping -2) 

circa 235 m²

circa 5 m²

circa 240 m²

circa 750 m³

8 kamers (woonkamer, 3 slaapkamers, 2 badkamers, garderobekamer, 
waskamer) 

in ondergelegen parkeerkelder Q-park met ingang aan de Emmasingel, 
betreft een zogenaamde gegarandeerde zwerf-parkeerplek, tevens volop 
openbare parkeergelegenheid in de directe omgeving

circa € 714,- per maand ten behoeve van:
- dagelijks onderhoud
- maandelijkse ramen bewassing  
- reservering groot onderhoud
- verzekeringen (opstal, WA)
- elektrakosten algemene ruimtes
- schoonmaakkosten algemene ruimtes
- onderhoudscontract liften

Object

Bouwjaar

Kadastraal bekend

Woonoppervlakte appartement

Oppervlakte eigen berging in souterrain

Totale oppervlakte 

Inhoud appartement (conform meetcertificaat)

Aantal kamers

Parkeren

Servicekosten

FACTS & FIGURESFEITEN & CIJFERS
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B

yes
yes
yes
yes, whole apartment

via city heating
entire apartment, both underfloor heating and cooling
via city heating

- connection to fiberglass
- shading screens
- heat recovery system
- mechanical ventilation
- lighting plan with halogen and Junghans dimmers

bituminous roofing
built in cavity
concrete floors

reception hall, kitchen, living room, hallway and bathrooms with marble 
floor (Spanish, Emperador), bedrooms and wardrobe room with carpet
plasterwork  
plasterwork and recessed lighting throughout the apartment

aluminum window frames with tilt-turn windows and insulated glass

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
 

Floors finishing

Finishing walls
Finishing of ceilings

Material exterior window frames
 

B

ja
ja
ja
ja, gehele appartement

via stadsverwarming
gehele appartement, zowel vloerverwarming als vloerkoeling
via stadsverwarming

- aansluiting glasvezel
- zonwerende screens
- warmteterugwin WTW installatie
- mechanische ventilatie
- lichtplan met halogeen en Junghans dimmers

bitumineuze dakbedekking
in spouw gebouwd
betonnen vloeren

ontvangsthal, keuken, woonkamer, gang en badkamers voorzien van 
marmeren vloer (Spaans, Emperador), slaapkamers en garderobekamer 
voorzien van vloerbedekking
stucwerk  
stucwerk en inbouwverlichting gehele appartement

aluminium raamkozijnen met draai-kiepramen en isolatie glas
 

Energielabel

Isolatie daken
Isolatie gevels

Isolatie vloeren
Isolatie glas

Verwarming
Vloerverwarming

Warm water

Technische voorzieningen

Materiaal daken
Materiaal gevels

Materiaal vloeren

Afwerking vloeren

Afwerking wanden
Afwerking plafonds

Materiaal buitenkozijnen
 

MATERIAALGEBRUIK USE OF MATERIALS

INSTALLATION & INSULATIONINSTALLATIE & ISOLATIE



12 13



14 15

LIVING WING 
WOONVLEUGEL 
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SLEEPING WING

SLAAPVLEUGEL
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SURROUNDINGS
OMGEVING
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FUTURE LOBBY
delivery mid-2022

TOEKOMSTIGE ONTVANGSTHAL
oplevering medio 2022
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aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend no rights can be derived from these drawings

APARTMENT - 26th floor + storage APPARTEMENT - 26e verdieping + berging



58 59

Vloerafwerking: Spaans Emperador marmer 
Wandafwerking: stucwerk  
Plafondafwerking: stucwerk  

Entree:     circa 8 m²
Woonkamer:   circa 76 m²
Keuken:    circa 19 m²
Provisiekast:    circa 3 m²
Bergkast:    circa 3 m²

Direct naast de keuken zijn twee praktische en grote inloopkasten 
die uitstekend geschikt zijn als bijkeuken, wijn- en proviandkasten 
als ook voor garderoberuimtes. Ertegenover is de tweede door-
gang naar de woonkamer met links het gastentoilet met Spaans 
Emperador marmer, Villeroy & Boch sanitair met vergulde wasbak 
en kraan.

De woonkamer biedt, naast de glazen hoekpui, diverse hoeken en 
zones voor bijvoorbeeld eten, relaxen, tv en lezen.

De plafonds en wanden tussen de grote raampartijen met klassieke 
lijsten zijn afgewerkt in Rijksmuseumgrijs. Het Spaanse marmer in 
een warme tint, is in beide ruimtes doorgelegd en uitgerust met 
vloerverwarming en -koeling. In combinatie met de hoogwaardige 
mechanische ventilatie is het binnenklimaat altijd comfortabel.

INDELING

Er zijn slechts twee appartementen op de 26ste verdieping. Het ap-
partement beslaat dus maar liefst de helft van de etage en is met 
bijna 240 vierkante meter bijzonder riant en ruim te noemen.

Voor zowel de woonvleugel als de slaapvleugel van dit penthouse-
achtige appartement – er zijn slechts twee etages boven - is een 
consequent lichtplan met halogeen en Junghans dimmers ontwor-
pen en uitgevoerd, om ’s avonds optimaal van het panoramisch 
uitzicht over de stad en toch het gevoel van intimiteit te genieten.

WOONVLEUGEL

Direct na de compacte entree en de ontvangsthal met links twee 
grote inloopkasten en rechts de gang naar de slaapvleugel, ont-
vouwt zich het leefgedeelte van dit appartement.

WOONKAMER MET HALFOPEN KEUKEN

Tussen de keuken en de woonkamer, zorgt een ronde design open 
haard op bio ethanol voor tegelijkertijd een sfeervolle doorkijk en 
ook voor een praktische afscheiding.

De keuken is klassiek van opzet met een flink werkeiland bij het 
grote raam. De L-vormige maatwerk Culimaat keuken is voorzien 
van zeer fraaie randafwerkingen in de klassieke profielen en greep-
loos uitgevoerd in hoogglans zwart. Boven de vijfpits Boretti-induc-
tieplaat met wokbrander en oven is een professionele extra brede 
aXiair schouw met Domaplasma luchtzuivering geïnstalleerd. 

Verder zijn er granieten werkbladen, een spoelbak met koperen 
kraan, een plafondhoge koelkast, vriezer, vaatwasser, afvalsys-
teem en magnetron. Floor finish: Spanish Emperador marble 

Wall finish: stucco  
Ceiling finish: stucco  

Entrance:   approximately 8 m²
Living room:  approximately 76 m²
Kitchen:   approximately 19 m²
Pantry:    approximately 3 m²
Storage closet:   approximately 3 m² 

Immediately adjacent to the kitchen are two practical and large 
walk-in closets, which are excellent for use as utility rooms, wine 
and proviand rooms as well as wardrobe rooms. Opposite is the 
second passage to the living room with on the left the guest toilet 
with Spanish Emperador marble, Villeroy & Boch and gold sink with 
gold faucet. 
 
The living room offers, in addition to the glass corner façade, va-
rious corners and zones for such things as eating, relaxing, TV and 
reading. 
 
The ceilings and walls between the large windows with classic 
frames are finished in Rijksmuseum gray. The Spanish marble in a 
warm hue is laid throughout both rooms and equipped with un-
derfloor heating and cooling. In combination with the high-quality 
mechanical ventilation, the indoor climate is always comfortable.

LAYOUT

There are only two apartments on the 26th floor. Thus, the apart-
ment occupies no less than half of the floor and, at almost 240 
square meters, can be called particularly generous and spacious. 
 
A consistent lighting plan with halogen and Junghans dimmers was 
designed and implemented for both the living wing and the be-
droom wing of this penthouse-like apartment - there are only two 
more floors above - to make the most of the panoramic views of 
the city in the evening and still enjoy the feeling of intimacy. 
 
 
WOONVLEUGEL 
 
Immediately after the compact entrance and reception hall with 
two walk-in closets on the left and the corridor to the bedroom 
wing on the right, the living area of this apartment unfolds 
 
 
LIVING ROOM WITH SEMI-OPEN KITCHEN 
 
Between the kitchen and the living room, a round design fireplace 
on bio ethanol provides both an atmospheric view and a practical 
separation. 
 
The kitchen is classic in design with a large work island by the large 
window. The L-shaped custom-made Culimaat kitchen is equipped 
with very beautiful edge finishes in the classic profiles and handle- 
less finished in high-gloss black. Above the five-burner Boretti in-
duction hob with wok burner and oven is a professional extra wide 
aXiair fireplace with Domaplasma air purification installed.  
 
There are also granite worktops, a sink with copper tap, a ceiling- 
high fridge, freezer, dishwasher, waste system and microwave. 
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Vloerafwerking: deels Spaans Emperador marmer, deels vloerbedekking
Wandafwerking: stucwerk 
Plafondafwerking: stucwerk  

Slaapkamer 1 met garderobekamer: circa 50 m²
Badkamer 1:     circa 17 m²
Slaapkamer 2:    circa 13 m²
Slaapkamer 3:    circa 12 m²
Badkamer 2:     circa 5 m²
 

EIGEN BERGING IN SOUTERRAIN

Onder in het souterrain, is een aparte berging voor fietsen, opslag 
en dergelijke.

GEZAMENLIJKE RUIMTES

De entree van De Admirant ligt aan de Emmasingel, pal naast de 
parkeergarage. De toegangen zijn goed beveiligd; de twee deuren 
naar de lifthal kunnen alleen met sleutel of via de bel- en geluids-
verbinding worden geopend. In de centrale hal voorbij de eerste 
deur zijn de postbussen. Tijdens kantooruren is er een huismeester 
aanwezig. In de parkeergarage heeft het appartement een  zoge-
naamde 100 % gegarandeerde zwerf-parkeerplaats.

SLAAPVLEUGEL

De doorlopende gang, met daaraan de badkamer met marmeren 
inloop-regendouche en dubbele wastafel en twee ruime slaap-/
werkkamers die uitkijken op het noorden en oosten, komt uit bij de 
ouderlijke suite.

Deze riante suite heeft een eigen garderobekamer met maatwerk-
kasten, een groot slaapgedeelte met prachtige zichtlijnen, dankzij 
vijf grote ramen, een aparte boudoirruimte en eigen badkamer. 
Het boudoir is ook uitermate geschikt als bijvoorbeeld werkplek of 
voor een privésauna.

De indrukwekkende badkamer  (volgens de eigenaar ‘de badzaal’) 
heeft een rookglazen scheidingswand, dubbele wastafel met 
vergulde THG Paris kranen, een relaxgedeelte bij het kamerbrede 
raam (dat open kan en uitkijkt in het Philips Stadion) en een im-
mense inloop-regendouche met thermostaatkraan en kleurverlich-
ting.

Deze westvleugel is voorzien van een doorgang met aansluitend de 
waskamer met aansluitingen voor de wasapparatuur en de warm-
watervoorziening. Deze ruimte doet ook dienst als technische 
ruimte. Ernaast is het separate tweede toilet in dezelfde stijl als het 
gastentoilet in de leefvleugel.

Dankzij de vele beschikbare ruimte biedt deze vleugel tal van mo-
gelijkheden, voor bijvoorbeeld wellness, fitnessstudio of werkplek-
ken.

Floor finish: partly Spanish Emperador marble, partly carpeted floor
Wall finish: stucco 
Ceiling finish: stucco  

Bedroom 1 with dressing room:   approximately 50 m²
Bathroom 1:     approximately 17 m²
Bedroom 2:     approximately 13 m²
Bedroom 3:     approximately 12 m²
Bathroom 2:     approximately 5 m² 

OWN STORAGE IN SOUTERRAIN
 
Down in the basement, is a separate storage room for bicycles and 
storage.

COMMUNAL AREAS

The entrance to De Admirant is on the Emmasingel, right next to 
the parking garage. The entrances are well secured; the two doors 
to the elevator hall can only be opened with a key or via the bell 
and sound system. In the central hall beyond the first door are the 
mailboxes. A janitor is present during office hours. In the parking 
garage, the apartment has a so-called 100% guaranteed stray par-
king space.

SLEEPING WING

The continuous hallway, which includes the bathroom with marble 
walk-in rain shower and double sink and two spacious bedroom/
workrooms that overlook the north and east, leads to the master 
suite.

This spacious master suite has a private wardrobe room with 
custom closets, a large sleeping area with beautiful sight lines, 
thanks to five large windows, a separate boudoir area and private 
bathroom. The boudoir is also extremely suitable as, for example 
as a workplace or for a private sauna.

The impressive bathroom (according to the owner “the bath zaal”) 
has a smoked glass partition, double sinks with gold-plated THG 
Paris faucets, a relaxation area by the wall-to-wall window (which 
can be opened and looks out into the Philips Stadion) and an 
immense walk-in rain shower with thermostatic faucet and color 
lighting.

This West wing features a passageway with adjacent laundry room 
with connections for washing equipment and hot water supply. 
This room also serves as a technical space. Next door is the sepa-
rate second toilet in the same style as the guest toilet in the living 
wing.

Because of the many available space, this wing offers numerous 
possibilities, for example, for wellness, fitness studio or workpla-
ces.
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Culinary 
In town and region you will find several restaurants with a Michelin 
star, such as Zarzo (900 m), Wiesen (250 m), De Rozario (Helmond) 
and Wollerich (Sint-Oedenrode). Tribeca (Heeze), De Lindehof 
(Nuenen) and De Treeswijkhoeve (Waalre) even have two stars. 

The city also has trendy hotspots such as the Downtown Gour-
met Market and Kazerne Home of Design, and various innovative 
restaurants, eateries and culinary stores in all flavors and concepts, 
such as DOYY (Michelin Young Chef Award). 
Hip city center Strijp-S has, for example, the Ketelhuis, Intelligentia 
Taste Rooms and Mood. A little further on at Strijp-R you will find 
the domain of renowned designer Piet Hein Eek, with a restaurant, 
store, expo, gallery, reception area, workshops and offices. 
For lovers, the city has various microbreweries and coffee roasters 
within walking distance. 
 
Sports 
Eindhoven is also known as a sports city, of course thanks to top 
football club PSV and the international Pieter van den Hoogenband 
swimming stadium. There are several golf courses nearby. 
Furthermore, the city has several swimming pools, an ice rink and 
numerous sports clubs, schools and accommodations, also for the 
urban sports for which Eindhoven is known. 

LOCATION AND VIEW

De Admirant is the tallest building in Eindhoven and a true land-
mark in the city center. Virtually all city amenities - from boutiques 
to Michelin-starred restaurants and from museums and other cultu-
re to outdoor cafés and restaurants - are within walking distance. 
 
From the 26th floor, at a height of about 85 meters, the view - al-
most all the way around - can safely be called phenomenal; to Den 
Bosch, Tilburg and Limburg. Also noteworthy is the abundance of 
greenery in the surrounding area. 
 
 
EINDHOVEN AND SURROUNDINGS 
 
Technology, design and knowledge 
In recent years Eindhoven has grown internationally and is 
renowned for its technology, design and knowledge. The Brainport 
region of Eindhoven is one of the smartest regions in the world. 
Government, knowledge institutions and large companies work 
closely together on the tasks for tomorrow’s society, especially in 
the field of energy, health and mobility. 
This takes place in particular at Eindhoven University of Techno-
logy, Fontys Universities of Applied Sciences, Design Academy, 
High Tech Campus Eindhoven, the Automotive Campus in Helmond 
and companies such as ASML, NXP, DAF, Philips and their many 
high-quality chain partners. 
 
Culture 
Eindhoven also has a lot to offer culturally, for example the interna-
tionally renowned Van Abbemuseum, the Park Theater and various 
stages for classical and modern music, such as Effenaar and Mu-
ziekgebouw Eindhoven. 
 
Green 
Eindhoven is one of the greenest cities in the Netherlands. This 
is particularly visible in, for example, Genneper Parks, the leafy 
Stadswandelpark with sculpture garden and the Philips De Jongh 
walking park. 
 

 

Culinair
In stad en regio vindt u diverse restaurants met een Michelinster, 
zoals Zarzo (op 900 m), Wiesen (op 250 m), De Rozario (Helmond) 
en Wollerich (Sint-Oedenrode). Tribeca (Heeze), De Lindehof (Nue-
nen) en De Treeswijkhoeve (Waalre) hebben zelfs twee sterren.

De stad telt ook trendy hotspots zoals de Downtown Gourmet 
Market en Kazerne Home of Design, en diverse vernieuwende res-
taurants, eetcafés en culinaire winkels in allerlei smaken en concep-
ten, zoals DOYY (Michelin Young Chef Award). Hip stadscentrum 
Strijp-S heeft bijvoorbeeld het Ketelhuis, Intelligentia Taste Rooms 
en Mood. Even verderop op Strijp-R vindt u het domein van ver-
maard designer Piet Hein Eek, met restaurant, winkel, expo, gale-
rie, ontvangstruimte, werkplaatsen en kantoren. Voor de liefheb-
bers telt de stad op wandelafstand diverse microbrouwerijen en 
koffiebranders.

Sport
Eindhoven is ook bekend als sportstad, natuurlijk dankzij topvoet-
balclub PSV en het internationale Pieter van den Hoogenband 
zwemstadion. Er zijn diverse golfbanen vlakbij. Verder telt de stad 
diverse zwembaden, een ijsbaan en tal van sportclubs, -scholen en 
-accommodaties, ook voor de urban sports waar Eindhoven om 
bekend staat.

LOCATIE EN UITZICHT

De Admirant is het allerhoogste gebouw van Eindhoven een heuse 
landmark in het centrum. Werkelijk alle stadse voorzieningen – van 
boetieks tot sterrenrestaurants en van musea en andere cultuur 
tot terrassen en horeca – liggen op wandelafstand.

Vanaf de 26e verdieping, op circa 85 meter hoogte, is het uitzicht – 
bijna geheel rondom – gerust fenomenaal te noemen; tot aan Den 
Bosch, Tilburg en Limburg. Opmerkelijk ook is het vele groen in de 
verre omgeving rondom.

EINDHOVEN EN OMGEVING

Technologie, design en kennis
Internationaal is Eindhoven de laatste jaren gegroeid en gerenom-
meerd in technologie, design en kennis. De Brainportregio Eindho-
ven is een van de slimste regio’s ter wereld. Overheid, kennisinstel-
lingen en grote bedrijven werken er nauw samen aan de opgaves 
voor de samenleving van morgen, zeker wat betreft energie, 
gezondheid en mobiliteit.
Dat gebeurt vooral bij de Technische Universiteit Eindhoven, Fon-
tys Hogescholen, Design Academy, de High Tech Campus Eindho-
ven, de Automotive Campus in Helmond en bij bedrijven als ASML, 
NXP, DAF, Philips en hun vele hoogwaardige ketenpartners.

Cultuur
Eindhoven heeft ook cultureel veel te bieden met bijvoorbeeld het 
internationaal vermaarde Van Abbemuseum, het Parktheater en 
diverse podia voor klassieke en moderne muziek, zoals Effenaar en 
Muziekgebouw Eindhoven.

Groen
Eindhoven is een van de groenste steden van Nederland. Dat is 
vooral zichtbaar in bijvoorbeeld Genneper Parken, het lommerrijke 
Stadswandelpark met beeldentuin en het Philips De Jongh wandel-
park.
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VOORZIENINGEN EN AFSTANDEN

Salto Montessorischool De Trinoom: ca. 750 m
Internationale School Eindhoven:  ca. 4,6 km
Middelbare school (Augustinianum): ca. 2,1 km
Middelbare school (Van Maerlantlyceum): ca. 1.900 m
Universiteit (Tilburg):   ca. 40 km
Universiteit (TU/e):    ca. 1.400 m
Fontys Hogescholen:    ca. 1.500 m

Huisarts (praktijk Hoogbergen):  ca. 700 m
Samenwerkende Tandartsen Eindhoven: ca. 450 m
Ziekenhuis (Máxima Medisch Centrum): ca. 2,4 km

Stadhuis:     ca. 700 m
High Tech Campus Eindhoven:  ca. 3,8 km
ASML:      ca. 6,3 km

Supermarkt (Albert Heijn):   ca. 400 m
Supermarkt (Jumbo):   ca. 500 m
Effenaar:     ca. 700 m
Parktheater:     ca. 1.500 m
Muziekgebouw Eindhoven:   ca. 400 m
Stadswandelpark:    ca. 1.800 m

Sportschool (Gymtown):   ca. 550 m
DAF Museum:     ca. 1.300 m
Philips Museum:    ca. 25 m
Tennis (ELTV):     ca. 3,5 km
Voetbal (VV Brabantia):   ca. 2,5 km
Hockey (Oranje-Rood):   ca. 4,2 km
Natuurbad De IJzeren Man:    ca. 2,6 km

Vliegveld (Eindhoven Airport):  ca. 7,5 km
NS-station (Eindhoven Centraal):  ca. 750 m
Tankstation (Lukoil):    ca. 1.500 m
Bushalte (Witte Dame):   ca. 35 m

Salto Montessori School The Trinoom:   ca. 750 m 
International School Eindhoven:    ca. 4,6 km 
Secondary school (Augustinianum):   ca. 2.1 km 
Secondary school (Van Maerlantlyceum):   ca. 1,900 m 
University (Tilburg):      ca. 40 km 
University (TU/e):      ca. 1,400 m 
Fontys University of Applied Sciences:   ca. 1,500 m 
 
General Practitioner (practice Hoogbergen):  ca. 700 m 
Cooperating Dentists Eindhoven:    ca. 450 m 
Hospital (Máxima Medisch Centrum):   ca. 2.4 km 
 
Town hall:       ca. 700 m 
High Tech Campus Eindhoven:    ca. 3,8 km 
ASML:        ca. 6,3 km 
 
Supermarket (Albert Heijn):     ca. 400 m 
Supermarket (Jumbo):     ca. 500 m 
Effenaar:       ca. 700 m 
Park Theatre:       ca. 1,500 m 
Eindhoven Music Building:    ca. 400 m 
Stadswandelpark:      ca. 1.800 m 
 
Gym (Gymtown):      ca. 550 m 
DAF Museum:      ca. 1,300 m 
Philips Museum:      ca. 25 m 
Tennis (ELTV):      ca. 3,5 km 
Soccer (VV Brabantia):     ca. 2,5 km 
Field hockey (Oranje-Rood):    ca. 4,2 km 
Natural Pool De IJzeren Man:    ca. 2,6 km 
 
Airport (Eindhoven Airport):    ca. 7,5 km 
NS-station (Eindhoven Central Station):   ca. 750 m 
Fuel station (Lukoil):      ca. 1,500 m 
Bus stop (Witte Dame):     ca. 35 m 

FACILITIES AND DISTANCES
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Agrarisch

Agrarisch met waarden

Bedrijf

Bedrijcenterrein

Bos

Centrum
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As van de weg
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Gevellijn

Hartlijn leiding
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Figuur IMRO2006

Besluitgebied

Besluitvak

Besluitsubvak

Plangebied GEBIEDSAANDUIDING

AANDUIDINGEN

FIGUREN

GEBIEDSGERICHTE BESLUITEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•
•

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•
•



72 73

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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