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Dear sir, madam,

Thank you for your interest in this large, detached and particularly 
bright villa with detached garage in Uden. In order to give you a 
clear and complete picture of this spacious family home with two 
bathrooms and seven sleeping/working rooms, this documentation 
contains the following information: 

Introduction  8
Facts and Figures  10

Photo’s 12 - 55

Layout (floor plans)  56 - 59
Layout (detailed description)  60 - 63

Location and surrounding area 64 - 69
General information  70 - 73

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 deze grootse, vrijstaande en bijzonder lichte 
villa met vrijstaande garage in Uden. Om u een helder en compleet 
beeld van dit ruime gezinshuis met zeven (slaap-)kamers en twee bad-
kamers te geven, bevat deze documentatie de volgende informatie:

Introductie     8
Feiten & Cijfers    10

Foto’s      12 - 55

Indeling (plattegronden)   56 - 59
Indeling (uitgebreide omschrijving)  60 - 63

Locatie en omgeving    64- 69
Algemene informatie    70 - 73

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 TURNKEY VILLA WITH SYMME-
TRICAL LAYOUT, DEEP DETACHED GARAGE AND 
LANDSCAPED GARDEN ON SOUTH SIDE

1. Surprising.
Modest and somewhat closed at the front, surprisingly large and 
open on the inside and at the backside, with symmetrical and 
thus orderly layout (10 meters deep, 10 meters wide); Seven bed-
-rooms/studies and two bathrooms, ideal for larger (compound) 
families. 

2. Optimal daylight.
The many and high windows in the living room in combination 
with the four large corner windows on the first floor, give this 
villa its light and open character, which stands for freedom, 
privacy and space.

3. Outdoor life.
With plenty of privacy in the fenced south-facing backyard, equip-
ped with a canopy and terrace as an extension of the living room 
and kitchen.

4. Key ready.
The villa is fully contemporary with 22 solar panels and finished to 
perfection with high quality materials. In 2013 the entire ground 
floor was modernised. Extremely solid and comfortable construc-
tion with classic style elements and completel turnkey.

5. Excellent location.
Located in a quiet residential area, within walking distance of the 
centre full of shops, restaurants and culture, highway A50 (to 
Arnhem and Veghel, in twenty minutes in Eindhoven, Den Bosch 
and Nijmegen) and connecting road N264 within a few minutes 
by car.

5 PLUSPUNTEN VAN DEZE INSTAPKLARE VILLA MET 
SYMMETRISCHE INDELING, VRIJSTAANDE DIEPE 
GARAGE EN AANGELEGDE TUIN OP ZONZIJDE

1. Verrassend.
Bescheiden en enigszins gesloten aan de voorzijde, verrassend 
groot en open aan de binnenzijde en de achterzijde, met symmetri-
sche en daarmee overzichtelijke indeling (10 meter diep, 10 meter 
breed); Zeven slaap-/werkkamers en twee badkamers, ideaal voor 
grotere (samengestelde) gezinnen. 

2. Optimaal daglicht.
De vele en hoge raampartijen in de woonkamer in combinatie met 
de vier grote hoekramen op de verdieping, geven deze villa haar 
lichte en open karakter, hetgeen staat voor vrijheid, privacy en 
ruimte.

3. Buitenleven.
Met volop privacy in de omheinde achtertuin op het zuiden over 
de volle breedte, voorzien van een overkapping en terras als zijnde 
verlengstuk van de woonkamer en keuken.

4. Sleutelklaar.
De villa is volledig van deze tijd met 22 zonnepanelen en tot in de 
puntjes afgewerkt met hoogwaardige materialen. In 2013 is de 
gehele begane grond gemoderniseerd. Buitengewoon degelijk en 
comfortabel gebouwd met klassieke stijlelementen en compleet 
inhuisklaar.

5. Excellente ligging.
Gelegen op een rustige woonplek in mooie woonwijk, op wande-
lafstand van het gezellige centrum vol winkels, horeca en cultuur; 
snelweg A50 (naar Arnhem en Veghel, in twintig minuten in Eind-
hoven, Den Bosch en Nijmegen) en verbindingsweg N264 binnen 
enkele autominuten te bereiken.
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INTRODUCTION 

The current owners had their villa built over thirty years ago, com-
pletely to their own wishes and requirements. And the extensive 
renovation about nine years a, has once again fulfilled their current 
living wishes.

The residents would like to build another new home of their own, 
also in Uden, but on a smaller scale. They are leaving the villa whe-
re they saw their five children grow up and flourish: “They have left 
home so it is now really getting too big for both of us. Keeping it all 
together and the large garden are becoming a bit too much. But it 
has always been a very nice and ideal house for our family”.  
 
 

INTRODUCTIE

De huidige eigenaren hebben hun villa ruim dertig jaar geleden zelf 
laten bouwen, helemaal naar hun eigen wensen en eisen. En met 
de ingrijpende verbouwing zo’n negen jaar geleden werd nogmaals 
aan hun actuele woonwensen voldaan.

De bewoners willen graag nog een keer zelf nieuw bouwen, even-
eens in Uden maar dan kleiner qua formaat. Ze verlaten de villa 
waar ze hun vijf kinderen zagen opgroeien en -bloeien: “Ze zijn het 
huis uit dus het wordt nu echt te groot voor ons beiden. Om het 
allemaal bij te houden en ook de grote tuin, worden wat te veel 
van het goede. Maar het is altijd een heel fijn en ideaal huis voor 
ons gezin geweest”. 
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detached villa with detached garage and garden around

1989, since 2013 modernized

Municipality of Uden
Section I
Number 2669
959 m²

approximately 231 m²

approximately 27 m²

approximately 2 m²

approximately 260 m²

approximately 815 m³

7 rooms (living room, study, four bedrooms and workshop space)

2 bathrooms, both on the 1st floor

in detached garage and plenty of parking spaces on private driveway in 
the front, also plenty of public parking

Object 
 

Year built 
 

Cadastral area 

 
Surface area 

Living area villa 

Area garage

Building-related outdoor area (balcony)

Total surface area 

Contents villa excluding garage 
(according to measurement certificate)

Number of rooms

Number of bathrooms

Parking

vrijstaande villa met vrijstaande garage en tuin rondom

1989, vanaf 2013 gemoderniseerd

Gemeente Uden
Sectie I
Nummer 2669
959 m²

circa 231 m²

circa 27 m²

circa 2 m²

circa 260 m²

circa 815 m³

7 kamers (woonkamer, werkkamer, vier slaapkamers en atelierruimte)

2 badkamers, beide op 1e verdieping

in vrijstaande garage en volop parkeerplaatsen op eigen oprit ervoor, 
tevens volop openbare parkeergelegenheid

Object

Bouwjaar

Kadastraal bekend

Perceeloppervlakte

Woonoppervlakte villa

Oppervlakte garage

Gebouwgebonden buitenruimte (balkon)

Totale oppervlakte 

Inhoud villa exclusief garage 
(conform meetcertificaat)

  

Aantal kamers

  Aantal badkamers

Parkeren

FACTS AND FIGURESFEITEN EN CIJFERS
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B, until 21-11-2031

yes, Unidek roofing sheets
yes 
yes
yes, entire house

central heating combi boiler, (Nefit, about 2010), gas fire in living room
entire ground floor
central heating combi boiler, (Nefit, approx 2010)

- 22 solar panels
- Fibre optic connection
- Wiring for speakers
 

concrete tiles main building, bituminous roofing garage

in cavity built villa, single b B, until 21-11-2031

yes, Unidek roofing sheets
yes 
yes
yes, entire house

central heating combi boiler, (Nefit, about 2010), gas fire in living room
entire ground floor
central heating combi boiler, (Nefit, approx 2010)

- 22 solar panels
- Fibre optic connection
- Wiring for speakers
 

Energy label

Roof insulation
Insulation façades

Insulation floors
Insulation glass

Heating
Underfloor heating

Hot water

Technical amenities

 

 
 

Roofing material

Façades material

Flooring material

Material exterior frames 

Material interior frames 

B, tot 04-11-2031

ja,  Unidek dakplaten
ja 
ja
ja, gehele woning

cv-combi-ketel, (Nefit, circa 2010), gashaard in woonkamer
gehele begane grond vloer
cv-combi-ketel, (Nefit, circa 2010)

- 22 zonnepanelen
- glasvezel aansluiting
- loze leidingen t.b.v. speakers
 

betonpannen hoofdbouw, bitumineuze dakbedekking garage

in spouw gebouwde villa, halfsteense garage

begane grond, 1e en 2e verdieping betonnen vloeren

hardhouten deuren, kozijnen en schuifpuien in gehele woning

houten binnendeurkozijnen en stompe houten binnendeuren met 
identiek beslag

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

B, until 04.11.2031

yes, Unidek roofing sheets
yes 
yes
yes, entire house

central heating combi boiler, (Nefit, approx 2010), gas fire in living room
entire ground floor
central heating combi boiler, (Nefit, approx 2010)

- 22 solar panels
- fibre optic connection
- wiring for speakers
 

concrete tiles main building, bituminous roofing garage

in cavity built villa, single brick garage

ground, 1st and 2nd floor concrete floors

hardwood doors, window frames and sliding doors in entire house

wooden inner door frames and blunt wooden inner doors with identical 
identical fittings
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GROUND FLOOR

BEGANE GROND
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FIRST FLOOR

EERSTE VERDIEPING
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SECOND FLOOR

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

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

VILLA - tweede verdieping VILLA - second floor VILLA - detached garageVILLA - vrijstaande garage
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Vloerafwerking: gebakken tegels met vloerverwarming (2016), 
vloerbedekking in werkkamer
Wandafwerking: glad stucwerk, vliesbehang
Plafondafwerking: glad stucwerk

Vestibule/portaal: circa 3 m²
Ontvangsthal: circa 9 m²
Woonkamer inclusief keuken: circa 67 m²
Bijkeuken: circa 6 m²

Links is de moderne en open U-vormige keuken, met een iets 
verlaagd plafond met inbouwspots. Aan weerszijden van het grote 
zijraam zijn de vierpits inductiekookplaat en de gootsteen in het 
dunne, slijtvaste en onderhoudsvriendelijke keramische aanrecht-
blad gesitueerd. Er zijn veel softclose en greeploze lades voor het 
opbergen van pannen, servies en voorraad. Alle apparatuur is van 
Miele: de brede rvs-afzuiging, koelkast, vaatwasser, inductiekook-
plaat en de combi-oven. 

Aansluitend is er een praktische betegelde bijkeuken met aanslui-
ting voor de wasapparatuur. Hier is ook de achterdeur in de zijge-
vel naar de oprit aan de voorzijde.

Keuken en eetkamer zijn optisch gescheiden van het grote en 
lichte zit- en woongedeelte door de strakke open gashaard met 
rookglas.

In de woonkamer is ook de deur naar de extra werkkamer 1. Deze 
is nu in gebruik als kantoor en heeft optimaal licht dankzij de hoge 
ramen in voor- en zijgevel die uitkijken op zij- en voortuin.

INDELING

De villa is ruim dertig jaar geleden helemaal afgestemd op een 
groot gezin. De opzet is symmetrisch, zowel aan de buitenzijde als 
wat betreft de indeling binnen.

Negen jaar geleden is er nog grondig verbouwd. Daarbij zijn beide 
badkamers compleet vervangen en is er laminaat gelegd op de 
eerste verdieping. Destijds is ook op de begane grond de gehe-
le vloer vervangen, opnieuw en extra geïsoleerd, uitgerust met 
vloerverwarming en voorzien van nieuwe keramische tegels. Ook 
de U-vormige keuken, het stucwerk op de wanden en de open gas-
haard in de woonkamer zijn toen geheel vernieuwd. Verder hebben 
de eigenaren elke vier á vijf jaar, het binnen- en buitenschilderwerk 
laten verrichten.

BEGANE GROND

De entreepartij heeft eerst een aparte en lichte vestibule met 
glazen deur. Er is toegang tot het toilet met Geberit zwevend 
closet met fonteintje en de meterkast. Aansluitend is in de ruime 
ontvangsthal, een fraaie hardhouten maatwerk open trap naar 
de etages en een glazen deur met zijramen naar het leefgedeelte, 
richting de dragende roomdivider.

Het leefgedeelte is open en bijzonder licht, met volop uitzicht op 
de grote achtertuin over de volle breedte van de villa. De gehele 
leefruimte heeft vloerverwarming onder de tijdloze gebakken 
tegels welke in 2013 zijn vernieuwd, inclusief wapeningsstaal en 
vloerisolatie.

De vele hardhouten kozijnen bij de eet- en zitkamer zijn kamer-
hoog, met in het midden openslaande tuindeuren naar het terras 
en de tuin met in de zijgevel een extra draai-kiepdeur naar de zij-
tuin. Het isolatie-spiegelglas in de kozijnen rondom biedt optimale 
privacy en is zonwerend.

Floor finish: baked tiles with underfloor heating (2016), carpet in study
Wall finishes: smooth plaster, fleece wallpaper
Ceiling finish: smooth plaster

Vestibule/porch: approximately 3 m²
Reception hall: approximately 9 m²
Living room including kitchen: approximately 67 m²
Scullery: approximately 6 m²

To the left is the modern and open U-shaped kitchen, with a slightly 
lowered ceiling with recessed spotlights. On either side of the large 
side window are the four-burner induction hob and the sink in the 
thin, hard-wearing, easy-care ceramic worktop. There are many 
soft-close and handleless drawers for storing pans, dishes and sup-
plies. All appliances are from Miele: the wide stainless steel extrac-
tor, fridge, dishwasher, induction hob and combination oven. 

Then there is a practical tiled utility room with connections for the 
washing equipment. Here is also the back door in the side wall to 
the driveway at the front.

Kitchen and dining room are optically separated from the large and 
bright seating and living area by the tight open gas fireplace with 
smoked glass.

In the living room is also the door to the extra study 1. This is now 
used as an office and has optimal light because of the high win-
dows in front and side wall that overlook side and front gardens.

LAYOUT 
 

The villa was designed over thirty years ago to accommodate a 
large family. The design is symmetrical, both on the outside and on 
the inside.

Nine years ago there was a thorough renovation. Both bathrooms 
were completely replaced and laminate was laid on the first floor. 
At that time, the entire floor on the ground floor was replaced, 
re-insulated, fitted with underfloor heating and new ceramic tiles. 
The U-shaped kitchen, the stucco on the walls and the open gas 
fireplace in the living room were also completely renewed. Further-
more, the owners have had the inside and outside painted every 
four to five years. 

GROUND FLOOR

The entrance first has a separate and bright vestibule with glass 
door. There is access to the toilet with Geberit floating closet and 
sink and the meter cupboard. Then, in the spacious reception hall, 
a beautiful hardwood custom-made open staircase to the floors 
and a glass door with side windows to the living area, towards the 
load-bearing room divider.

The living area is open and very light, with plenty of views of the 
large backyard across the full width of the villa. The entire living 
space has underfloor heating under the timeless baked tiles which 
were renewed in 2013, including reinforcing steel and floor insulati-
on.

The many hardwood frames at the dining and sitting room are 
room-high, with in the middle garden doors to the terrace and 
garden with in the side wall an additional tilt-and-turn door to the 
side garden. The mirrored insulation glass in the frames around 
offers optimal privacy and is solar controllable. 
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Vloerafwerking: laminaat
Wandafwerking: stucwerk, glasvezel behang
Plafondafwerking: stucwerk, dakplaten

Overloop circa 18 m²
Slaapkamer 2: circa 16 m²
Slaapkamer 3: circa 9 m²
Slaapkamer 4: circa 16  m²
Slaapkamer 5: circa 11 m²
Slaapkamer 6: circa 10  m²
Badkamer 1: circa 4 m²
Badkamer 2: circa 5 m²
Atelier-/hobbyruimte: circa 37 m²

EERSTE VERDIEPING

De hardhouten trap met balustrade komt centraal uit in de grote 
en lichte overloop. In de voorgevel zijn openslaande deuren naar 
het halfronde Franse balkon. De gehele verdieping is afgewerkt 
met dorpelloos gelegd laminaat.

De vier grote slaapkamers in de vier hoeken van de villa, hebben 
elk bijzonder veel licht, dankzij de grote hoekramen.

De vijfde slaapkamer achter de trap heeft een glazen pui met 
openslaande deuren naar het halfronde balkon dat uitkijkt over de 
achtertuin.

Tussen de slaapkamers ligt links op de overloop badkamer 1 voor 
de kinderen en/of gasten, met inloopdouche met zitje en vloer-
goot, een wastafelmeubel met lades en extra brede wastafel met 
verlichte spiegel en een 2e vrijhangend closet. Het geheel is uitge-
voerd met spots en een handdoekradiator.

De tweede badkamer vormt samen met slaapkamer 4 de ouderlijke 
suite. Deze badkamer 2 heeft een grote inloopdouche, een ligbad, 
een identiek wastafelmeubel zoals in badkamer 1 en een 3e zwe-
vend closet.

Onder de vaste trap naar de 2e verdieping is praktisch een huis-
houd- en linnenkast gemaakt.

TWEEDE VERDIEPING

Deze ruime en hoge etage onder het volledig Unidek-geïsoleerde 
dak biedt tal van mogelijkheden; van berg- en speelzolder tot hob-
byruimte of atelier. Ook een extra slaap- en/of werkkamer is hier 
mogelijk.

De vierkante ruimte loopt rond de constructieve zuil met rookgas-
afvoer en aan de achterzijde de cv-combi-ketel. In de spitse dak-
punt van het piramidedak met twee uilenborden zijn twee ramen 
gemaakt voor extra licht. Onder de dakschuinte is bijzonder veel 
bergruimte.

TUIN MET TERRAS EN BUITENRUIMTE

De diepe en breed uitlopende achtertuin ligt nagenoeg op het 
zuiden. Het geheel is omheind en de groene geluidswal is recent 
aangepast en circa 1.5 meter verhoogd.

De goed onderhouden en volwassen tuin heeft volop privacy, een 
groot gazon en gevarieerde beplanting. Dankzij de omheining is 
het een veilige tuin voor kinderen en/of huisdier(en). Er staan diver-
se volwassen bomen, zoals een walnotenboom, treurberk en beuk 
waar veel vogels en eekhoorntjes in huizen. De tuin loopt door in 
een zijtuin met 100% privacy, terras en o.a. een Japanse esdoorn.

Bij de achtergevel met de tuindeuren is een groot bestraat terras 
aangelegd met rvs-lantaarns. Om de hoek is een houten afzetting 
met afsluitbare poort naar de oprit aan de voorzijde. Achter de 
garage is een overkapte en lichte buitenruimte, die nu in gebruik is 
als berging. Dit is een fijne chillplek voor de kinderen of overkapt 
terras voor in het voor- en/of najaar.

OPRIT EN GARAGE

De diepe oprit voert langs de villa af naar de vrijstaande halfsteen-
se garage met brede sectionaaldeur, afmeting circa 8.11 x 3.40 m. 
Er is plaats voor twee kleinere auto’s of één auto in combinatie met 
fietsenstalling. De loopdeur naar de achtertuin is recent vervangen. 
Op de oprit op eigen terrein kunnen nog eens twee tot drie auto’s 
parkeren.

Floor finish: laminate
Wall finishes: plaster, fiberglass wallpaper
Ceiling finish: plaster, roof tiles

Landing approximately 18 m²
Bedroom 2: approx. 16 m²
Bedroom 3: approximately 9 m²
Bedroom 4: approximately 16 m²
Bedroom 5: approximately 11 m²
Bedroom 6: approximately 10 m²
Bathroom 1: approximately 4 m²
Bathroom 2: circa 5 m²
Atelier-/hobbyroom: approximately 37 m² 

FIRST FLOOR 
 
The hardwood staircase with balustrade ends centrally in the large 
and bright landing. In the front wall there are doors to the semi-
circular French balcony. The entire floor is finished with sillless 
laminate.

The four large bedrooms in the four corners of the villa, each have 
a lot of light, thanks to the large corner windows.

The fifth bedroom behind the staircase has a glass front with 
French doors to the semi-circular balcony that overlooks the back 
garden.

Between the bedrooms, on the left of the landing is bathroom 1 
for children and/or guests, with walk-in shower with seat and floor 
channel, a washbasin with drawers and extra wide sink with illumi-
nated mirror and a 2nd free hanging toilet. The whole is equipped 
with spotlights and a towel radiator.

The second bathroom forms together with bedroom 4 the parental 
suite. This bathroom 2 has a large walk-in shower, a bathtub, an 
identical washbasin as in bathroom 1 and a 3rd toilet. 

Under the fixed stairs to the 2nd floor is practically a household 
and linen closet made.

SECOND FLOOR

This spacious and high floor under the fully Unidek-insulated roof 
offers many possibilities, from storage and play attic to hobby 
room or workshop. An extra bedroom and/or office are also possi-
ble here.

The square room runs around the structural column with flue 
gas outlet and at the rear the central heating combi boiler. In the 
pointed roof point of the pyramid roof with two owl panels, two 
windows have been made for extra light. There is a lot of storage 
space under the roof slope. 

GARDEN WITH TERRACE AND OUTDOOR AREA

The deep and wide rear garden is almost south facing. The whole 
area is fenced in and the green noise barrier has recently been adjus-
ted and raised about 1.5 metres.

The well maintained and mature garden has plenty of privacy, a large 
lawn and varied planting. Thanks to the fence it is a safe garden for 
children and/or pet(s). There are several mature trees, such as a 
walnut tree, weeping birch and beech where many birds and squirrels 
live. The garden runs into a side garden with 100% privacy, terrace and 
a Japanese maple.

At the rear facade with the garden doors is a large paved terrace with 
stainless steel lanterns. Around the corner is a wooden fence with 
lockable gate to the driveway at the front. Behind the garage is a co-
vered and bright outdoor area, now used as a storage room. This is a 
nice chill spot for the kids or roofed terrace for spring and/or autumn.

DRIVEWAY AND GARAGE

The deep driveway leads past the villa to the detached single-storey 
garage with wide sectional door, measuring approx. 8.11x3.40 m. 
There is room for two smaller cars or one car in combination with 
bicycle storage. The wicket door to the backyard has recently been 
replaced. On the driveway on private property can park two to three 
more cars.



64 65

LOCATIE EN UITZICHT

De villa ligt aan de rand van Uden, op circa een kilometer van snel-
weg A50. Achter de geluidswal, ligt provinciale weg N264. Dankzij 
deze stiltewal is het uitzicht achter blijvend groen. De geluidswal is 
onlangs nog zo’n anderhalve meter verhoogd. 

De omliggende wijk met vergelijkbare (koop)woningen is rustig, 
terwijl het levendige centrum van Uden, met zijn variatie aan hore-
ca en winkels, op makkelijke wandel- en fietsafstand ligt.

UDEN EN OMGEVING

Uden, aan de rand van de Peel, beslaat ook de dorpen Odiliapeel en 
Volkel, en tal van buurtschappen. Samen met gemeente Landerd is 
Uden per 1 januari 2022 de gemeente Maashorst.

Uden is uitgegroeid tot een volwaardige en bruisende gemeen-
te. Grote bedrijven als Beter Bed, Swiss Sense en CSU hebben er 
hun hoofdkantoor. Samen met buurgemeente Veghel (gemeente 
Meierijstad) vormt Uden de ondernemende stedelijke regio Uden- 
Veghel. Uden heeft een stevig en gezellig centrum op en rond de 
Markt, met theater Markant en tal van winkels en horeca op mak-
kelijke wandel- en fietsafstand.

In de directe omgeving is veel groene buitenruimte vinden in onder 
meer Sint Annabos en Slabroekse Heide en Bergen. Oergebied 
Bedafse Bergen met zijn bekende stuifduinen en wandelroutes ligt 
op slechts 5 km afstand.

VOORZIENINGEN EN AFSTANDEN

Kinderopvang (Janneke’s Trots):   ca. 1.000 m
Udense Peuterspeelzalen:    ca. 850 m
Basisschool (KC De Vindingrijk):   ca. 950 m
RK Basisschool (‘t Mulderke):   ca. 1.100 m
Middelbare school 
(Udens College, vmbo, havo, vwo):   ca. 1.800 m
Middelbare school (De Leijgraaf, mbo):  ca. 2,8 km
Fontys Hogescholen Veghel (pabo):   ca. 5,1 km
Fontys Hogescholen Eindhoven:   ca. 28,1 km
Universiteit (Tilburg):    ca. 61,4 km
Universiteit (TU/e):     ca. 30,9 km

Huisarts (praktijk Zoggel):    ca. 850 m
Udense Apotheken:     ca. 1.400 m
Tandarts (praktijk UdenZuid):   ca. 1.500 m
Fysio- en Manuele therapie (A. ten Wolde):  ca. 1.500 m
Ziekenhuis (Bernhoven):    ca. 3,2 km

Gemeentehuis:     ca. 1.300 m

Supermarkt (Albert Heijn):    ca. 1.100 m
Supermarkt (Jumbo):    ca. 1.500 m
Warenhuis (HEMA):     ca. 1.300 m
Restaurant (SOMM):     ca. 1.000 m
Restaurant (Bistro Bellair):    ca. 1.400 m

Voetbal (UDI’19/CSU):    ca. 1.900 m
Golfpark de Leemskuilen:    ca. 3,9 km
Hockey Club Uden:     ca. 2,4 km
Tennis-Squash-Padel (Park Hoeven):  ca. 3,2 km
Zwembad (Drie Essen):    ca. 1.600 m

Dierenpark Zie-ZOO:     ca. 5,2 km
BillyBird Park Hemelrijk:    ca. 5,4 km
Park Moleneind:     ca. 1.700 m
Theater Markant:     ca. 1.400 m
Bioscoop Take Ten:     ca. 1.600 m

Vliegveld (Eindhoven Airport):   ca. 33,5 km

LOCATION AND VIEW 
 
The villa is located on the edge of Uden, about a kilometre from 
the A50 motorway. Behind the sound barrier, lies provincial road 
N264. Thanks to this noise barrier, the view behind is permanently 
green. The sound barrier was recently raised another one-and-a-
-half metres.  
 
The surrounding neighbourhood with similar houses is quiet, while 
the lively center of Uden, with its variety of restaurants and stores, 
is within easy walking and cycling distance.

UDEN AND SURROUNDINGS 
 
Uden, on the edge of the Peel, also covers the villages of Odiliapeel 
and Volkel, and numerous hamlets. Together with the municipality 
of Landerd, Uden will become the municipality of Maashorst on 
January 1, 2022. 
 
In the Middle Ages, Uden was a seigniory in the Land of Raven-
stein. Nowadays the village has grown into a full-fledged and 
vibrant municipality. Large companies such as Beter Bed, Swiss 
Sense and CSU-Tzorg have their headquarters here. Together with 
neighboring Veghel, Uden forms the enterprising Uden-Veghel 
urban region. 
Uden has a strong center on and around the Market, with Markant 
theater and numerous stores and restaurants within easy walking 
and cycling distance. 
 
In the immediate vicinity there is a lot of green outdoor space in 
such areas as Sint Annabos and Slabroekse Heide and Bergen. 
Primeval area Bedafse Bergen with its famous shifting dunes and 
hiking trails is only 5 km away. 
 

FACILITIES AND DISTANCES

Childcare (Janneke’s Trots):     approx. 1,000 m
Udense Peuterspeelzalen:     approx. 850 m
Primary school (KC De Vindingrijk):    approx. 950 m
Roman Catholic Primary School (‘t Mulderke):  approx. 1,100 m
Secondary school 
(Udens College, vmbo, havo, vwo):    approx. 1,800 m
Secondary school (De Leijgraaf, mbo):   pprox. 2.8 km
Fontys Hogescholen Veghel (language school): approx. 5,1 km
Fontys University of Applied Sciences Eindhoven:  approx. 28,1 km
University (Tilburg):      approx. 61,4 km
University (TU/e):      approx. 30,9 km

General practitioner (practice Zoggel):   approx. 850 m
Uden pharmacies:      approx. 1,400 m
Dentist (practice UdenZuid):    approx. 1,500 m
Physio- and Manual therapy (A. ten Wolde):  approx. 1,500 m
Hospital (Bernhoven):     approx. 3.2 km

Town hall:       approx. 1,300 m

Supermarket (Albert Heijn):     approx. 1,100 m
Supermarket (Jumbo):     approx. 1,500 m
Department store (HEMA):     approx. 1.300 m
Restaurant (SOMM):      approx. 1,000 m
Restaurant (Bistro Bellair):     approx. 1,400 m

Football (UDI’19/CSU):     approx. 1,900 m
Golf park de Leemskuilen:     approx. 3.9 km
Hockey Club Uden:      approx. 2.4 km
Tennis-Squash-Padel (Park Hoeven):   approx. 3,2 km
Swimming pool (Drie Essen):    approx. 1,600 m

Zoo Zie-ZOO:       approx. 5,2 km
BillyBird Park Hemelrijk:     approx. 5,4 km
Park Moleneind:      approx. 1,700 m
Markant Theatre:      approx. 1,400 m
Cinema Take Ten:      approx. 1,600 m

Airport (Eindhoven Airport):    approx. 33,5 km
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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


