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Dear sir, madam,

Thank you for your interest in this modern and spacious country 
house in Helden, North Limburg, with a multifunctional annex and 
outdoor swimming pool. To give you a clear and complete picture, this 
documentation contains the following information:

Introduction  8
Facts and Figures  10

Photo’s 12 - 57

Layout (floor plans)  58 - 61
Layout (detailed description)  62 - 67

Location and surrounding area 68 - 73
General information  74 - 77

This property brochure has been put together with the utmost care to 
give you a good first impression. Naturally, we are more than happy 
to answer any questions you may have. We would be glad to make an 
appointment for a comprehensive viewing so that you get an even 
better picture in person.

Kind regards,

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

Geachte heer, geachte mevrouw,

Dank voor uw interesse in dit moderne en ruime landhuis in het Noord-
Limburgse Helden met multifunctioneel bijgebouw en buitenzwem-
bad. Om u een helder en compleet beeld te geven, bevat deze docu-
mentatie de volgende informatie:

Introductie     8
Feiten & Cijfers    10

Foto’s      12 - 57

Indeling (plattegronden)   58 - 61
Indeling (uitgebreide omschrijving)  63 - 67

Locatie en omgeving    68 - 73
Algemene informatie    74 - 77

Deze documentatie is met uiterste zorg samengesteld om u een 
goede eerste indruk te geven. Vanzelfsprekend zijn we u van dienst 
met antwoorden op uw vragen. We maken graag een afspraak voor 
een uitgebreide bezichtiging, zodat u een persoonlijk en nog beter 
beeld krijgt.

Met hartelijke groet,

Mevrouw W.A.M. Kanters RM 
T 06 10 34 56 57
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5 ASSETS OF THIS DETACHED COUNTRY HOUSE 
WITH SPACIOUS ANNEX AND OUTDOOR POOL

1. Spaciousness. 
With a spacious U-shaped living room, a luxury kitchen with utility 
room and two extra (work) rooms on the ground floor, as well as 
four large bedrooms and a complete, luxury bathroom on the first 
floor. This comfortable house offers all family members space and 
privacy to live, work and relax. 
 
2. Contemporary finishing level. 
High quality and durable materials, perfectly maintained at detailed 
level, luxurious, contemporary finishing level and excellent insulati-
on package, energy label A! 
 
3. Location and parking. 
Between the cores of Helden and Panningen, on the border with 
North Brabant and with all amenities within walking and cycling 
distance. With plenty of parking on the driveway on the right and 
on the left side of the house. 
 
4. Detached multifunctional outbuilding. 
Built in 2006, optimally insulated, with gas, water, electricity and 
(floor) heating. Now used as 10 meter deep garage with attic and 
2nd bathroom for use of swimming pool. Easy to convert into a 
(home) care home, business premises, au pair accommodation or 
otherwise. 
 
5. Outdoor life. 
Daily freedom with holiday feeling in 100% privacy backyard, south 
facing, with large terrace and wide canopy, outdoor pool with heat 
pump and extra bathroom in annex. 
 
 

5 PLUSPUNTEN VAN DIT VRIJSTAANDE LANDHUIS 
MET RIANT BIJGEBOUW EN BUITENZWEMBAD

1. Riante ruimte.
Met een riante U-vormige woonkamer, een luxe leefkeuken met 
bijkeuken en twee extra (werk-)kamers op de begane grond, als 
ook vier flinke slaapkamers en een complete, luxe badkamer op 
de verdieping. Deze comfortabele woning, biedt alle gezinsleden 
ruimte en privacy, om te wonen, leven, werken en ontspannen.

2. Eigentijds afwerkingsniveau.
Hoogwaardig en duurzaam materiaalgebruik, op detailniveau per-
fekt onderhouden, luxe, eigentijds afwerkingsniveau en uitstekend 
isolatiepakket, energielabel A!

3. Locatie en parkeren.
Tussen de kernen van Helden en Panningen, op de grens met 
Noord-Brabant gelegen en met alle voorzieningen op loop- en fiets-
afstand. Met volop parkeergelegenheid zowel op de oprit aan de 
rechterzijde als aan de linkerzijde van de woning.

4. Vrijstaand multifunctioneel bijgebouw.
In spouw gebouwd in 2006, optimaal geïsoleerd, voorzien van gas, 
water, elektra en (vloer)verwarming. Nu in gebruik als 10 meter 
diepe garage met bergzolder en 2e badkamer t.b.v. gebruik zwem-
bad. Eenvoudig om te bouwen tot (mantel)zorgwoning, bedrijfs-
ruimte, huisvesting au pair of anderszins.

5. Buitenleven.
Dagelijks genieten van vrijheid met vakantiegevoel in 100% privacy 
biedende achtertuin, op het zuiden gelegen, met groots terras en 
brede overkapping, buitenzwembad met warmtepomp en extra 
badkamer in bijgebouw.
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INTRODUCTION 
 
Now that the daughters have left home for their studies, the 
mansion and the garden are too big for the current owner. She is 
therefore moving to a spacious penthouse in the same town: “I 
still live here wonderfully, but I am entering a different phase of life 
and I would also like to travel more. 
 
The family had built the house under architecture in 2001, empha-
sising light, high-quality details and a playful yet practical layout of 
the many different rooms. In 2006, the multifunctional outbuilding 
was realised and in 2011 the outdoor pool with roofing. 

This detached country house offers a modern mix of rural and sleek 
style. Much attention has been paid to comfort and the indoor 
climate of the house. The ground floor and first floor are equipped 
with professional air conditioning. 
 
  
  

INTRODUCTIE

Nu de dochters voor studie uitvliegen, wordt het landhuis en de 
tuin te groot voor de huidige eigenaresse. Ze verhuist daarom 
naar een ruim penthouse in dezelfde gemeente: “Ik woon hier nog 
steeds geweldig maar ik ga een andere levensfase in en ik wil ook 
graag meer gaan reizen.”

De familie liet het huis onder architectuur bouwen in 2001 en legde 
daarbij nadruk op licht, hoogwaardige details en een speelse en 
tegelijk praktische indeling van de vele verschillende ruimtes. In 
2006 is het multifunctionele bijgebouw gerealiseerd en in 2011 het 
buitenzwembad met de overkapping. 

Dit vrijstaande landhuis biedt een moderne mix van een landelijke 
en strakke stijl. Er is veel aandacht besteed aan comfort en het bin-
nenklimaat van de woning. De begane grond en de eerste verdie-
ping zijn uitgerust met professionele airconditioning.
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detached house with detached multifunctional outbuilding and lands-
caped garden with outdoor swimming pool

2001, outbuilding 2006, swimming pool 2011

Municipality of Helden
Section G
Number 5227

784 m²

approximately 235 m²
approximately 48 m²
approximately 30 m²
approximately 12 m²
approximately 325 m²

approximately 890 m³
approximately 200 m³ 
approximately 1090 m³

7 rooms (living room, study, TV room, 4 bedrooms)

on the driveway to the left of the house, on the driveway to the right of 
the house, in the extra deep, detached outbuilding as well as plenty of 
public parking in the street 

Object 
 

Year built 
 

Cadastral area 
 

Surface area 

 
Living area mansion

Surface area annexe
Surface area outdoor area (canopy)

Surface area other indoor space (attic)
Total surface area 

Contents mansion
Contents annexe

Total contents mansion and outbuilding

Number of rooms

Parking

vrijstaand landhuis met vrijstaand multifunctioneel bijgebouw en aange-
legde tuin met buitenzwembad

2001, bijgebouw 2006, zwembad 2011

Gemeente Helden
Sectie G
Nummer 5227

784 m²

circa 235 m²
circa 48 m²
circa 30 m²
circa 12 m²
circa 325 m²

circa 890 m³
circa 200 m³ 
circa 1090 m³

7 kamers (woonkamer, werkkamer, tv-kamer, 4 slaapkamers)

op de oprit aan de linkerzijde van de woning, op de oprit aan de rechterzij-
de van de woning, in het extra diepe, vrijstaande bijgebouw als ook volop 
openbare parkeergelegenheid in de straat

Object

Bouwjaar

Kadastraal bekend

Perceeloppervlakte

Woonoppervlakte landhuis
Oppervlakte bijgebouw

Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte (overkapping)
Oppervlakte overige inpandige ruimte (bergzolder)

Totale oppervlakte 

Inhoud landhuis
Inhoud bijgebouw

Totale inhoud landhuis en bijgebouw

Aantal kamers

Parkeren

FACTS AND FIGURESFEITEN EN CIJFERS
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A, final until 23.12.2030 
 
yes, Rockwool, Uni-SuPur 0303-SW-PU-3.5 
yes, Rockwool 105 mm 
yes 
yes, entire house and annex 
 
 
-  central heating combi boiler, Nefit Ecomline HR 2001 
-  whole ground floor of house and bathroom 1st floor  
-  entire ground floor outbuilding 
-  central heating combi boiler, Nefit Ecomline HR 2001 
-  heat pump outdoor pool 
   
 
-  air conditioning 
-  central extraction and fresh air supply on ground floor and 1st floor 
-  alarm system
-  electric curtains living room 
-  sprinkler system with own groundwater pump in outbuilding 
-  automatic and insulating pool cover 
-  swimming pool computer with frost protection 
-  automatic sun protection overhang 
-  garden and outside lighting 
-  automatic entrance gate to driveway and sectional door to annex
 with remote control 
-  extra secured latches and hinges windows and doors 
-  infrared sauna 
-  LED lighting in ceilings 
 
 
house: baked, glazed roof tiles on hipped roof, 2001 
annex: baked, glazed roof tiles on hipped roof, 2006 
house: built in cavity with hand moulded brick 
annex: built in cavity with hand moulded brick 
house: ground floor, 1st and 2nd floor concrete floors 
annex: ground floor concrete floor and 1st floor wooden floor 
 
hardwood window frames, doors and sliding doors in entire house, 
exterior paintwork redone in 2018 
solid wood interior doors and frames, interior painting in 2019 
 
 

Energy label

Insulation of roofs
Insulation of facades

Insulation floors
Insulation glass

Heating
Underfloor heating

Hot water

 
Technical facilities

Material roofs

Material facades

Material floors

Material of outer frames

Material of inner frames

A, definitief tot 23-12-2030

ja, Rockwool, Uni-SuPur 0303-SW-PU-3,5
ja, Rockwool 105 mm
ja
ja, gehele woning en bijgebouw

-  cv-combi-ketel, Nefit Ecomline HR 2001
-  gehele begane grond woning en badkamer 1e verdieping 
-  gehele begane grond bijgebouw
-  cv-combi-ketel, Nefit Ecomline HR 2001
-  warmtepomp buitenzwembad
  

- airconditioning
- centrale afzuiging en toevoer verse lucht op begane grond en
  1e verdieping
- alarmsysteem
- elektrische gordijnen woonkamer
- beregeningsinstallatie met eigen grondwaterpomp in bijgebouw
- automatisch en isolerend roldek zwembad
- zwembadcomputer met vorstbeveiliging
-  automatische zonwering overkapping
- tuin- en buitenverlichting
- automatische toegangspoort oprit en sectionaaldeur bijgebouw  
 met afstandsbediening
-  extra beveiligd hang- en sluitwerk ramen en deuren
- infraroodsauna
- ledverlichting in plafonds

woning: gebakken, geglazuurde dakpannen op schilddak, 2001
bijgebouw: gebakken, geglazuurde dakpannen op schilddak, 2006
woning: in spouw gebouwd met handvormsteen
bijgebouw: in spouw gebouwd met handvormsteen
woning: begane grond, 1e en 2e verdieping betonvloeren
bijgebouw: begane grond betonvloer en 1e verdieping houtenvloer

hardhouten kozijnen, deuren en schuifpuien in gehele woning, buitenschil-
derwerk opnieuw uitgevoerd in 2018
massief houten binnendeuren en kozijnen, binnenschilderwerk opnieuw 
uitgevoerd in 2019

Energielabel

Isolatie daken
Isolatie gevels

Isolatie vloeren
Isolatie glas

Verwarming
Vloerverwarming

Warm water

Technische voorzieningen

Materiaal daken

Materiaal gevels

Materiaal vloeren

Materiaal buitenkozijnen

Materiaal binnenkozijnen

  

MATERIAALGEBRUIK
MATERIAL USE

INSTALLATION AND INSULATIONINSTALLATIE EN ISOLATIE
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GROUND FLOOR

BEGANE GROND
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FIRST FLOOR

EERSTE VERDIEPING
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ANNEX
BIJGEBOUW
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OUTDOOR SPACE
BUITENRUIMTE
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aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend no rights can be derived from these drawings aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend no rights can be derived from these drawings

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

COUNTRYHOUSE - wine cellar and atticLANDHUIS - wijnkelder en bergzolder BIJGEBOUW - begane grond en bergzolder ANNEX- ground floor and attic
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Vloerafwerking: gezoete Rosario anticato marmeren vloer
Wandafwerking: stucwerk, behang
Plafondafwerking: stucwerk

Ontvangsthal: circa 12 m²
Woonkamer: circa 62 m²
Keuken: circa 16 m²
Bijkeuken: circa 15 m²
Werkkamer 1: circa 4 m²
Speel-/slaapkamer 2: circa 14 m²
Overkapping: circa 26 m²
Kelder: circa 21 m²

Naast de al ruime keuken is aansluitend nog een grote bijkeuken, 
met achterdeur naar de tuin. De L-vormige bijkeuken heeft een 
aanrecht met spoelbak, 2e Liebherr koelvrieskast en om de hoek 
een voorraadkastenwand en aansluitingen wasapparatuur. Des-
gewenst is dit gedeelte afsluitbaar met deur (architraaf en kozijn 
aanwezig) om een aparte waskamer of zelfs een 2e badkamer te 
maken. In deze korte poot van de L is de deur naar de grote kelder. 
De bijkeuken ligt praktisch tussen de achtertuin en de voormalige 
inpandige garage in.

Met enige bouwkundige ingrepen is er eenvoudig weer een inpan-
dige garage van te maken. Ook een kantoor met meerdere werk-
plekken of een salon aan huis behoren tot de mogelijkheden. Nu 
is de ruimte met wateraansluiting, airco en dubbele openslaande 
tuindeuren met automatische rolluiken naar de oprit, in gebruik als 
tv- en chillruimte. Hier is nu ook de infraroodsauna geïnstalleerd. 
De muur tussen deze kamer en de bijkeuken is niet dragend en kan 
desgewenst verzet of weggehaald worden.

KELDER

De ruime bijkeuken geeft toegang tot een flinke, manshoge kelder. 
Boven de vaste keldertrap is de technische ruimte met daarin de 
cv-combi-ketel, airco-unit en de centrale afzuiging (voor begane 
grond en verdieping apart). Deze kelder is uitgevoerd met verwar-
ming, elektra, heeft een constant binnenklimaat en is bijzonder 
geschikt als wijnkelder met proeflokaal.

INDELING

Het landhuis wordt gekenmerkt door de  entreepartij opzij aan de 
oprit van de rechter zijgevel van de woning. Er is ook een tweede 
oprit met toegangspoort, aan de linker zijgevel richting het vrij-
staande bijgebouw.

BEGANE GROND

De ruime en lichte ontvangsthal heeft speelse schuine wanden. 
Direct naast de voordeur is de meterkast met onder meer diverse 
krachtstroomgroepen. Links is de deur naar werkkamer 1 die uit-
kijkt over de voortuin, de oprit en de Ruijsstraat. Naast de hardhou-
ten open trap – in 2019 opnieuw gelakt – is het gastentoilet.

De U-vormige woonkamer is de volle diepte van de woning. Tegen-
over de loopdeur met zijraam van de ontvangsthal, zijn dubbele 
openslaande deuren naar de afgesloten 2e oprit aan de linkerzijde 
van de woning.
 
Aan de voorzijde biedt een ruime en beglaasde erker met automa-
tische gordijnen, fraai zicht op de voortuin. Bij dit zitgedeelte is een 
grote Dru gashaard met marmeren schouw. 

De zijmuur achterin is afgewerkt met Arte muurbekleding. Zowel in 
de woonkamer als in de keuken is de gezoete Rosario anticato mar-
meren vloer dorpelloos doorgelegd. Richting de achtertuin is de 
woonkamer extra breed, met alle ruimte voor een grote eettafel. 

Aansluitend is er een open doorgang naar de ruime keuken die in 
2019 nog compleet is gerenoveerd (door interieurbouwer) inclu-
sief nieuwe inbouwapparatuur. Centraal staat het werkeiland met 
Fenixblad dat ook als koffie-, eet- en borrelbar dienst kan doen. De 
interieurbouwer die het keukeneiland realiseerde, heeft ook de 
maatwerk zwevende wandkast in de woonkamer gemaakt. In de 
L-vormige opstelling met volop werkruimte op het granieten blad 
is alle inbouwapparatuur verwerkt: Liebherr wijnklimaatkast, Bosch 
Accentline stoom-combioven, Bosch VitaFresh koeling en de Bosch 
vaatwasser. Boven de Bosch inductieplaat is de rvs-afzuiging geïn-
stalleerd. De keuken heeft een glazen pui richting achtertuin met 
zwembad en dubbele tuindeuren met hordeuren naar het grote 
overkapte terras. 

Floor finish: honed Rosario anticato marble floor
Wall finish: stucco, wallpaper
Ceiling finish: stucco

Reception hall: approximately 12 m²
Living room: approximately 62 m²
Kitchen: approximately 16 m²
Utility room: approximately 15 m²
Work room 1: approximately 4 m²
Play/bedroom 2: approximately 14 m²
Covering: approximately 26 m²
Cellar: approximately 21 m² 

Next to the already spacious kitchen is a large utility room, with 
back door to the garden. The L-shaped utility room has a sink, 2nd 
Liebherr fridge freezer and around the corner a pantry wall and 
connections for washing equipment. If desired, this area can be clo-
sed with a door (architrave and frame present) to create a separa-
te laundry room or even a second bathroom. In this short leg of the 
L is the door to the large basement. The utility room is practically 
between the backyard and the former garage.

With some architectural changes, it is easy to turn it into a garage 
again. Also an office with several workplaces or a salon at home are 
possible. Now the room with water connection, air conditioning 
and double doors to the garden with automatic shutters to the dri-
veway, is used as a TV and chill room. The infrared sauna has also 
been installed here. The wall between this room and the scullery is 
not supporting and can be moved or taken away if desired.

BASEMENT

The spacious utility room gives access to a large, man-sized base-
ment. Above the fixed cellar stairs is the technical room containing 
the central heating combi boiler, air conditioning unit and the 
central extractor (for ground floor and first floor separately). This 
basement is equipped with heating, electricity, has a constant ind-
oor climate and is particularly suitable as a wine cellar with tasting 
room. 

LAYOUT 
 
The manor house is characterised by the entrance on the side of 
the driveway on the right side of the house. There is also a second 
drivewayv with access gate, on the left side wall towards the deta-
ched outbuilding. 
 
 
GROUND FLOOR 
 
The spacious and bright lobby has playful sloping walls. Right 
next to the front door is the meter cupboard with various power 
groups. Left is the door to study 1 that overlooks the front garden, 
the driveway and the Ruijsstraat. Next to the hardwood open stair-
case - repainted in 2019 - is the guest toilet. 
 
The U-shaped living room is the full depth of the house. Opposite 
the wicket door with side window of the reception hall, are double 
French doors to the enclosed 2nd driveway on the left side of the 
house. 
  
At the front, a spacious and glazed bay window with automatic cur-
tains, offers beautiful views of the front garden. In this seating area 
is a large Dru gas fireplace with marble hearth.  
 
The rear side wall is finished with Arte wall covering. Both the living 
room and the kitchen, the honed Rosario anticato marble floor is 
laid without thresholds. Towards the back garden, the living room 
is extra wide, with plenty of room for a large dining table.  
 
Then there is an open passage to the spacious kitchen which was 
completely renovated in 2019 (by interior designer) including 
new appliances. The central feature is the work island with a Fe-
nixworktop, which can also serve as a coffee bar, dining table and 
drinks bar. The interior builder who created the kitchen island also 
made the made-to-measure floating wall unit in the living room. In 
the L-shaped arrangement with plenty of workspace on the gra-
nite top, all built-in appliances have been incorporated: Liebherr 
wine cooler, Bosch Accentline steam combi oven, Bosch VitaFresh 
refrigerator and the Bosch dishwasher. Above the Bosch induction 
plate is the stainless steel extractor installed. The kitchen has a 
glass front towards the back garden with swimming pool and dou-
ble garden doors with screen doors to the large covered terrace.  
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Vloerafwerking: laminaat
Wandafwerking: stucwerk, behang
Plafondafwerking: stucwerk, spuitwerk

Overloop: circa 5 m²
Slaapkamer 3: circa 14 m²
Slaapkamer 4: circa 11 m²
Slaapkamer 5: circa 20 m²
Slaapkamer 6: circa 11 m²
Badkamer 1: circa 13 m²
Bergzolder: circa 13 m²

EERSTE ETAGE  

De overloop met vide en balustrade, heeft een eigen verse-lucht-
toevoer, die werkt in combinatie met de centrale afzuiging. In het 
plafond is de vlizotrap naar de bergzolder op stahoogte, over de 
volle diepte van de woning.

De centrale overloop geeft toegang tot vier ruime slaapkamers. 
Slaapkamer 3 achterin heeft een wastafel. Slaapkamer 4 heeft een 
dakkapel voor veel licht en zicht. De grootste slaapkamer 5, aan de 
voorzijde, heeft elektrische rolluiken aan de binnenzijde voor de 
openslaande deuren naar het balkon boven de erker. Slaapkamer 
6 heeft alle benodigde aansluitingen en afvoeren voor een ensuite 
badkamer bij de ouderslaapkamer. Er kan ook een inloop-gardero-
bekamer worden gemaakt.

Ernaast ligt de riante badkamer met raam op de achtertuin. Deze 
is voorzien van vloerverwarming, Vasco designradiator en pla-
fondspots . Het geheel is uitgevoerd met een groot tweepersoons 
Ucosan ligbad, grote glazen douchecabine met thermostaatkraan 
en een wandmeubel met dubbele wastafel (Detremmerie) in com-
posiet met kasten, een bidet en een 2e zwevend closet.

Floor finish: laminate
Wall finishes: plaster, wallpaper
Ceiling finish: plaster, painting

Landing: approximately 5 m²
Bedroom 3: approximately 14 m²
Bedroom 4: approximately 11 m²
Bedroom 5: approximately 20 m²
Bedroom 6: approximately 11 m²
Bathroom 1: approximately 13 m²
Attic: approximately 13 m² 

first floor 
 
The landing with loft and balustrade, has its own fresh-air supply, 
which works in combination with the central extractor. In the 
ceiling is the vlizotrap to the attic at standing height, over the full 
depth of the house.

The central landing gives access to four spacious bedrooms. Be-
droom 3 in the back has a washbasin. Bedroom 4 has a dormer 
window for lots of light and views. The largest bedroom 5, at the 
front, has electric shutters on the inside for the doors to the balco-
ny above the bay window. Bedroom 6 has all the necessary connec-
tions and drains for an ensuite bathroom to the master bedroom. A 
walk-in wardrobe room can also be created.

Next door is the spacious bathroom with window to the backyard. 
This is equipped with underfloor heating, Vasco radiator and ceiling 
spots. The whole is equipped with a large double Ucosan bathtub, 
large glass shower cabin with thermostat and a wall unit with dou-
ble washbasin (Detremmeri) in composite with cabinets, a bidet 
and a 2nd toilet.
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VRIJSTAAND MULTIFUNCTIONEEL BIJGEBOUW

Het bijgebouw is op dezelfde manier gebouwd als de woning. Het is 
multifunctioneel en biedt daarmee tal van mogelijkheden om te ge-
bruiken. Het gebouw is uitgerust met krachtstroom, afzuiging, vloer-
verwarming, een uitstortgootsteen en een mediterraan ingerichte 
badkamer 2 met wastafel, inloopdouche en 3e toilet. De oppervlakte 
van de begane grond bedraagt circa 40 m², boven op de verdieping 
is circa 8 m².

Achter in het volledig afgewerkte en in spouw gebouwde bijgebouw 
zijn de zwembadcomputer en de besturingsunit van de tuinberege-
ning geïnstalleerd. In dezelfde gevel als de tuindeur zorgen twee 
grote en afsluitbare ramen in landhuisstijl voor licht en zicht op ach-
tertuin en zwembad.

Naast de badkamer is de vaste trap naar de verdieping. Deze kan 
dienstdoen als extra bergzolder. Dankzij de stahoogte in het midden 
is ook de realisatie van een extra slaap- of werkkamer mogelijk; in 
de dakschuinte is een Veluxraam aangebracht (meer dakramen zijn 
mogelijk). De zolder is bovendien goed geïsoleerd want afgewerkt 
met Unidek dakpanelen. Op deze etage is de boiler voor badkamer 
2 geïnstalleerd. Boven de trap is een lier gemaakt; handig voor het 
verplaatsen van zware voorwerpen.

Dankzij de diepte van maar liefst 10 meter is parkeren van twee 
auto’s binnen mogelijk. De automatische sectionaaldeur kan ook 
worden vervangen door openslaande tuindeuren of glazen pui. Dan 
kan het bijgebouw uitstekend worden ingericht als bedrijfsruimte of 
(mantel)zorgwoning, door bijvoorbeeld ook een keuken of kitche-
nette toe te voegen; alle aansluitingen zijn voorbereid.

TUIN EN BUITENZWEMBAD

Het landhuis heeft zowel een grote voor- als achtertuin. De voor-
tuin, tussen de twee opritten links en rechts, is symmetrisch aange-
legd met looppaden, ligusterhagen en diverse heesters en struiken. 
De linkeroprit naar het bijgebouw is afgeschermd met een automa-
tische smeedijzeren toegangspoort, die met code of afstandsbe-
diening te openen en sluiten is.

Met name in voorjaar en zomer is de achtertuin een waar speel- en 
genietdomein. De achtertuin op het zuiden biedt honderd procent 
privacy, mede dankzij de volwassen leilindes en andere bomen, 
waaronder een ceder, waarin regelmatig tal van vogels en eek-
hoorntjes te zien zijn. Er is genoeg plaats voor een zitje om onder 
de bomen van de groene koelte te genieten. In zowel het gazon 
als de grote borders is geautomatiseerde tuinberegening aange-
bracht; de sproeikoppen verdwijnen na hun werk weer onder-
gronds. Aansluitingen voor grondspots zijn al aangelegd.

Tussen keuken en woonkamer is een grote overkapping met een 
riant terras, dat bereikbaar is via de dubbele tuindeuren in beide 
ruimtes. Deze heerlijke buitenkamer met natuurstenen vloer kijkt 
over het buitenzwembad en het vele volwassen groen rondom. 
De kolomvrije, stalen en glazen overkapping heeft zonwering en is 
uitgerust met vier terrasverwarmers; beide zijn vanuit de keuken 
en op het terras zelf te bedienen.

Achter het bijgebouw is nog een bestraat terras; er ligt nog een 
vergunning om ook daar een overkapping te kunnen maken. Dit 
terras ligt optimaal in de avondzon.

Heel praktisch voor logistiek en onderhoud: de hardhouten schut-
ting tussen woonhuis en bijgebouw heeft een schuifwand voor een 
extra grote doorgang.

Blikvanger in de achtertuin is het buitenzwembad met automatisch 
en isolerend roldek. Het geautomatiseerde zwembadsysteem, 
geïnstalleerd in het bijgebouw, bewaakt zelf de waterkwaliteit en 
heeft vorstbeveiliging. Het zwembad hoeft ’s winters dus niet ge-
leegd te worden en vervanging van het water is zelden nodig; wel 
zo duurzaam.

GARDEN AND OUTDOOR POOL 

The country house has both a large front and rear garden. The 
front garden, between the two driveways on the left and the right, 
is symmetrically is with walkways, privet hedges and various shrubs 
and bushes. The left driveway to the outbuilding is screened by an 
automatic wrought-iron gate, which can be opened and closed by 
code or remote control.

Especially in spring and summer, the backyard is a real play and 
enjoyment area. The south-facing back garden offers one hundred 
per cent privacy, partly thanks to the mature lime trees and other 
trees, including a cedar, in which numerous birds and squirrels can 
regularly be seen. There is enough space for a seat to enjoy the 
green coolness under the trees. In both the lawn and the large bor-
ders, automated garden watering has been installed; the sprinkler 
heads disappear underground after their work. Connections for 
ground spots have already been made.

Between the kitchen and the living room is a large roof with a spa-
cious terrace, which is accessible through the double garden doors 
in both rooms. This lovely outdoor room with natural stone floor 
overlooks the outdoor pool and the many mature greenery around 
it. The column-free, steel and glass roof has sun blinds and is equip-
ped with four patio heaters, both of which can be operated from 
the kitchen and the terrace itself.

Behind the outbuilding is a paved terrace; there is still a permit to 
build a roof there as well. This terrace is optimally situated in the 
evening sun.

Very practical for logistics and maintenance: the hardwood fence 
between house and outbuilding has a sliding wall for an extra large 
passage.

The eye-catcher in the backyard is the outdoor swimming pool with 
automatic and insulating cover. The automated swimming pool sys-
tem, installed in the outbuilding, monitors the water quality itself 
and has frost protection. This means that the pool does not need 
to be emptied in winter and the water rarely needs to be replaced, 
which is very sustainable

DETACHED MULTIFUNCTIONAL ANNEX 
 
The outbuilding is built in the same way as the house. It is mul-
tifunctional and thus offers numerous possibilities for use. The 
building is equipped with power current, exhaust, underfloor 
heating, a sink and a Mediterranean-style bathroom 2 with sink, 
walk-in shower and 3rd toilet. The surface area of the ground floor 
is approximately 40 m², upstairs is approximately 8 m².

In the back of the fully finished and cavity-built outbuilding, the 
pool computer and the control unit for the garden watering system 
are installed. In the same facade as the garden door, two large and 
lockable windows in country house style provide light and a view 
of the backyard and pool.

Next to the bathroom is the staircase to the first floor. This can 
serve as an additional storage attic. Thanks to the headroom in the 
middle is also the realization of an extra bedroom or office possi-
ble, in the roof is a Velux window fitted (more skylights are possi-
ble). The attic is also well insulated as it is finished with Unidek roof 
panels. On this floor the boiler for bathroom 2 is installed. Above 
the stairs, a winch has been installed; useful for moving heavy 
objects.

Thanks to the depth of no less than 10 metres, parking for two 
cars is possible inside. The automatic sectional door can also be 
replaced by French windows or a glass front. Then the outbuilding 
can be furnished as a business space or care home, for example by 
adding a kitchen or kitchenette; all connections are prepared. 
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VOORZIENINGEN EN AFSTANDEN

Kinderopvang (Van Harte):    ca. 90 m
Basisschool (De Liaan):    ca. 450 m
Basisschool de Wissel:    ca. 550 m
Basisschool en opvang (Kombischool de Pas): ca. 850 m
Middelbare school 
(Bouwens van der Boijecollege):   ca. 1.400 m
Universiteit (Maastricht, campus Venlo):  ca. 15,3 km
Universiteit (TU/e):     ca. 47,9 km

Huisarts (Pantaleon Medisch Centrum):  ca. 1.800 m
Benu Apotheek Panningen:     ca. 1.800 m
Tandarts (praktijk DuoDent):   ca. 650 m
Ziekenhuis (VieCurie Regiopoli Peel en Maas): ca. 1.800 m
Ziekenhuis (Venlo VieCurie MC):   ca. 13,9 km

Gemeentehuis:     ca. 1.100 m

Supermarkt (Jan Linders):    ca. 900 m
Supermarkt (Jumbo Panningen):   ca. 1.500 m  
Supermarkt (Plus Helden):     ca. 1.500 m
Restaurant (De Zoes):    ca. 800 m 
Restaurant (De Beleaving):    ca. 3.1 km
Restaurant (Op d’n Berg):    ca. 2.5 km

DOK6 Cinema:     ca. 1.000 m
Rieterpark:      ca. 600 m
Nationaal Park De Groote Peel:   ca. 13,7 km
Museum Peel & Maas:    ca. 1.100 m

Voetbal (VV Helden):     ca. 1.300 m
Tennis (TV Grootveld):    ca. 1.300 m
Hockey (HC Peel en Maas):    ca. 1.200 m
Zwembad (Laco Peel en Maas):   ca. 1.500 m
Fitness (Easy Moves):    ca. 900 m
Golf (Eyckenduyn):     ca. 1.400 m

Vliegveld (Eindhoven Airport):   ca. 57,1 km
NS-station (Venlo):     ca. 16,6 km
Tankstation (Avia):     ca. 1.100 m
Bushalte (Haammaekerstraat):   ca. 450 m

LOCATIE EN UITZICHT

Het moderne landhuis ligt precies tussen de kernen van Helden en 
Panningen. De Ruijsstraat is de verbindingsweg ertussen. 

In de directe omgeving staan vergelijkbare landelijke en vrijstaan-
de woningen op grote percelen. Daardoor is het uitzicht aan de 
voorkant rustig, richting de weg en de diverse voortuinen. Aan de 
achterkant is de privacy optimaal en het uitzicht groen.

HELDEN EN OMGEVING

Tot 2009 was Helden, samen met aaneengegroeide buurkern 
Panningen, een zelfstandige gemeente tegen de grens van Noord-
-Limburg met Noord-Brabant. De kern behoort nu tot de gemeente 
Peel en Maas, die verder bestaat uit Panningen, Beringe, Egchel, 
Grashoek, Koningslust, Kessel, Kessel-Eik, Meijel, Baarlo en Maas-
bree.

Helden is al eeuwenlang bewoond gebied; er zijn prehistorische 
vondsten uit de brons- en ijzertijd. Boerderijen en landerijen in de 
omgeving behoorden in de middeleeuwen tot de abdij van Averbo-
de.

Panningen heeft een belangrijke centrum functie, met onder meer 
een groot winkelgebied, diverse horecagelegenheden en uitgaans-
faciliteiten zoals, cultureel centrum Dok6 met bioscoop en theater. 

In de nabije omgeving zijn tal van recreatiemogelijkheden en na-
tuur te vinden. De Maas, op nog geen 6 km, biedt volop mogelijk-
heden voor watersport, terwijl ook de fraaie natuur van de Peel op 
fietsafstand ligt. Binnen zo’n twintig kilometer liggen de Limburgse 
steden Weert, Venlo en Roermond (met Designer outlet McArt-
hurGlen), terwijl internationale (winkel)steden Eindhoven, Maas-
tricht en Düsseldorf in een auto-uur bereikbaar zijn.

FACILITIES AND DISTANCES 
 
Childcare (Van Harte):     approx. 90 m 
Elementary school (De Liaan):    approx. 450 m 
Elementary school de Wissel:    approx. 550 m 
Elementary school and day care center 
(Kombi school De Pas):     approx. 850 m 
Secondary school  
(Bouwens van der Boijecollege):    approx. 1,400 m 
University (Maastricht, Venlo campus):   approx. 15.3 km 
University (TU/e):      approx. 47,9 km 
 
General practitioner (Pantaleon Medical Centre): approx. 250 m 
Benu Pharmacy Panningen:     approx. 1,800 m 
Dentist (practice DuoDent):     approx. 650 m 
Hospital (VieCurie Regiopoli Peel en Maas):  approx. 1,800 m 
Hospital (Venlo VieCurie MC):    approx. 13.9 km 
 
Town hall:       approx. 1,100 m 
 
Supermarket (Jan Linders):     approx. 900 m
Supermarket (Jumbo Panningen):    approx. 1,500 m 
Supermarket (Plus Helden):     approx. 1,500 m
Restaurant (De Zoes):     approx. 800 m 
Restaurant (De Beleaving):     approx. 3.1 km
Restaurant (Op d’n Berg):     approx. 2.5 km 
 
DOK6 Cinema:      approx. 1,000 m 
Rieterpark:       approx. 600 m 
National Park De Groote Peel:    approx. 13,7 km 
Museum Peel & Maas:    approx. 1,100 m 
 
Soccer (VV Helden):      approx. 1.300 m 
Tennis (TV Grootveld):     approx. 1,300 m 
Field hockey (HC Peel en Maas):   approx. 1,200 m 
Swimmingpool (Laco Peel en Maas):   approx. 1,500 m 
Fitness (Easy Moves):     approx. 900 m 
Golf (Eyckenduyn):      approx. 1.400 m 
 
Airport (Eindhoven Airport):    approx. 57,1 km 
Train station (Venlo):     approx. 16.6 km 
Fuel station (Avia):      approx. 1,100 m 

LOCATION AND VIEW 
 
The modern country house is situated exactly between the cores 
of Helden and Panningen. The Ruijsstraat is the connecting road 
between them. 

In the immediate vicinity, there are comparable rural and detached 
houses on large plots. Therefore, the view at the front is quiet, to-
wards the road and the various front gardens. At the rear, privacy 
is optimal and the view is green.

 
HELDEN AND SURROUNDINGS 
 
Until 2009, Helden was, together with its neighbour Panningen, 
an independent municipality on the border of North Limburg and 
North Brabant. The core now belongs to the municipality of Peel en 
Maas, which further consists of Panningen, Beringe, Egchel, Gras-
hoek, Koningslust, Kessel, Kessel-Eik, Meijel, Baarlo and Maasbree.

Helden has been inhabited for centuries; there are prehistoric finds 
from the Bronze and Iron Ages. Farms and estates in the area be-
longed to the abbey of Averbode in the Middle Ages.

Panningen has an important town centre function, with a large 
shopping area, various places to eat and drink, and entertainment 
facilities such as the Dok6 cultural centre with a cinema and theat-
re. 

In the vicinity are numerous recreational opportunities and nature 
to find. The river Maas, less than 6 km away, offers plenty of op-
portunities for water sports, while the beautiful nature of De Peel 
is also within cycling distance. The cities of Weert, Venlo and Roer-
mond (with Designer outlet McArthurGlen) are within 20 km, while 
the international (shopping) cities of Eindhoven, Maastricht and 
Düsseldorf are within an hour’s drive.
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ALGEMENE INFORMATIE

•
•
•
•

GENERAL INFORMATION

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

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•
•

Sales procedure
All information provided by Cato Makelaars and the seller must be seen 
exclusively as an invitation to make an offer. Making an offer does not 
automatically mean that you can derive rights from it. If the asking price is 
offered, the owner may decide whether or not to accept it. Cato Makelaars 
recommends that interested parties engage their own NVM estate agent to 
provide professional guidance in making an offer and purchasing.

Making an offer
If you wish to make an offer, the following matters should be mentioned:
Purchase price offered
Date of exchange of keys
Any part-exchange of movable property
Any conditions precedent, such as financing for example

Deed of sale
In the event of a purchase agreement being reached, Cato Makelaars will 
draw up the deed of sale in accordance with the NVM model (Dutch Associ-
ation of estate agents). It is customary to pay the solicitor’s office a security 
deposit or bank guarantee of at least ten percent of the purchase price. Res-
ervations can only be included (for example for acquiring financing) if they 
were explicitly mentioned together with the bid.

Dutch general property age clause
If a property is twenty years old or older, the buyer knows that the demands 
they can make of construction quality are considerably lower than in the 
case of a new-build home. In a deviation from Article 6.3 of the deed of sale 
and Article 7.7, Paragraphs 1 and 2 of the Dutch Civil Code, any whole or par-
tial omission of one of more features of the property for normal and special 
use and any other failure to comply with the agreement will be at the buyer’s 
risk and for their account.

 

Obligation to investigate
The seller of the property has what is called an obligation to inform. The buy-
er has their own obligation to investigate all matters which are, or could be, 
of importance. As the buyer, you should also look into the financing options 
based on employment situation, income, loans and other personal obliga-
tions. We advise you to thoroughly investigate, or have someone do that for 
you, the general and specific aspects of the property, before you make a bid. 
It is even better to engage your own NVM estate agent to guide you through 
the purchase.

Property brochure
All the information we mentioned was represented by us to the best of our 
knowledge and ability and in good faith. Any deviations that become appar-
ent afterwards (for example in floor plans, surface area or volume) cannot 
be invoked. Although every care has been taken, neither the owner nor the 
sale broker accepts any liability for the accuracy of the content of this prop-
erty brochure and no rights can be derived from it. The measurements of 
the floor plans may deviate since the drawings are sometimes, or have to be, 
reduced in size.

Reflection period (according to the Dutch law on the purchase of immovable 
property)
When you buy a home, you have a three-day reflection period during which 
you may still withdraw from the contract. The reflection period begins as 
soon as the buyer receives the purchase agreement, or a copy of it, signed by 
both parties. If you dissolve the purchase agreement within the three days of 
the statutory reflection period, we will be obliged to charge you 250 euros in 
administration costs.

What happens after the viewing?
Both the owner and we ourselves are interested to hear what you thought 
of the property and would greatly appreciate it if you would let us know your 
conclusions within a few days. We are also happy to get in touch with you by 
phone. If, on reflection, you don’t feel this home is quite what you’re looking 
for, we would be glad to offer our services and help you with your search for 
a home that fulfils all your wishes. In that case, we invite you to come to us 
for a personal consultation, without obligation.
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WAAROM CATO MAKELAARS?

1.

2.

3.

4.

5.

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 en/of 
zondag te woord te staan.

Wij staan voor een frisse en bevlogen dienstverlening - 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 dertig 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. Gesitueerd aan de Parklaan is Interesting Offi-
ce uitstekend bereikbaar. Het Centraal Station van Eindhoven ligt 
op loopafstand. Komt u met de auto? Parkeren doet u op ons eigen 
terrein.  

1.

2.

3.

4.

5.

OPENING HOURS

Our office is open on weekdays from 09:00 to 17:30. If an appoint-
ment during the week is unsuitable we are happy to make an 
appointment with you on a Saturday and/or Sunday. 

WHY CHOOSE CATO MAKELAARS?

We represent a fresh and inspired service - NVM Full Service Pro- 
perty Brokerage - in real estate. Our sales portfolio exclusively con-
tains high-quality homes, apartments and listed buildings. We are 
proactive in sales and marketing, and our knowledge and skill are 
based on more than thirty years of experience in the entire region.

Our team consist of professionals who work closely together, each 
with their own specialism and network, all of which serves to boost 
the marketing and sale of your property. We add even more quality 
to our superior range through result-oriented services such as pro-
fessional styling, TV (drone), photography and illustrations.

By combining specialisms and specialists, we are able to achieve 
noteworthy results in the marketing of good properties. Our own 
specialism is the buying and selling of historic buildings, listed by 
state and municipality, thanks to an interest in, and extensive study 
of, cultural heritage.

You are naturally fully occupied with work, family, social networks 
and other interests and activities; we understand that all too well. 
That’s why we gladly relieve you of the worry, by providing you 
with the very best guidance possible when you are buying or sell-
ing a good home.

We come to you and welcome you in our easily accessible office. 
Located at the Parklaan, Interesting Office is easily accessible. 
Eindhoven Central Station is within walking distance. Are you 
coming by car? You can park on our own plot.



Parklaan 54-A       T 040 29 00 620

5613 BH Eindhoven      M 06 10 34 56 57

www.catomakelaars.nl      info@catomakelaars.nl


