Zandstraat 36, Son en Breugel

Geachte heer, geachte mevrouw,

Dear Sir, Dear Madam,

Dank voor uw interesse in deze opmerkelijke villa op loopafstand van het
centrum van Son en op 15 autominuten van Eindhoven-centrum. Om u een
helder en compleet beeld van deze internationale en uitermate luxueuze
villa te geven, bevat deze documentatie de volgende informatie:

Thank you for your interest in this remarkable mansion within walking distance of
the centre of Son and 15 minutes by car from the centre of Eindhoven. In order to
give you a clear and complete picture of this international and extremely luxurious
property, this documentation contains the following information:
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Deze documentatie is met uiterste zorg samengesteld om u een goede
eerste indruk te geven. Vanzelfsprekend zijn we u graag van dienst om uw
vragen te beantwoorden en voor het maken van een afspraak voor een
uitgebreide bezichtiging, zodat u zelf dit unieke pand kunt ervaren.

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 pleased to make an appointment for a comprehensive
viewing so you can experience this unique property yourself.

Met hartelijke groet,
Mevrouw W.A.M. Kanters RM
T 06 10 34 56 57
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With warm regards,
Mrs W.A.M. Kanters RM
T 06 10 34 56 57
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5 PLUSPUNTEN VAN DEZE VILLA MET
INTERNATIONALE ALLURE

5 ASSETS OF THIS MANSION WITH
INTERNATIONAL ALLURE

1.
Internationale klasse en stijl
De minimalistische architectuur met houten accenten geeft een
warme en wereldse uitstraling, zowel binnen als buiten, die ook in
Beverly Hills niet zou misstaan.

1.
International class and style
The minimalistic architecture with wooden accents gives a warm
and cosmopolitan look, both inside and out, which would not look
out of place in Beverly Hills.

2.
Stijlvol comfort
Deze duurzame villa met zonnepanelen (en voorbereiding warmtepomp) is tot in de puntjes afgewerkt met hoogwaardig comfort,
innovatieve gadgets en de fraaiste bouwmaterialen in minimalistische tijdloosheid.

2.
Stylish comfort
This sustainable mansion with solar panels (and heat pump connection) is finished to perfection with high-quality comfort, innovative gadgets and the finest building materials in contemporary
timelessness.

3.
Zeldzaam, ook in ruimte
Een villa van deze klasse komt zelden voorbij. U hebt er alle ruimte
om in weelde en optimale privacy te wonen en van het leven te
genieten met uw dierbaren.

3.
Rare, also in space
A mansion of this class rarely comes along. You will have all the
space you need to live in luxury and optimal privacy and to enjoy
life with loved ones.

4.
Ultiem binnen- en buitenleven
De villa wordt omringd door een onderhoudsvriendelijke tuin met
grote eiken bomen en een ruim verwarmd buitenzwembad. Er is
alle ruimte om heerlijk te wonen, fijn te werken en ook om heerlijk
te ontspannen.

4.
Ultimate indoor and outdoor living
The mansion is surrounded by a low-maintenance garden with
large oak trees and a spacious heated outdoor pool. There is
plenty of room to live comfortably, to work pleasent and to relax.

5.
Excellente ligging
Alle winkelvoorzieningen en scholen zijn op loopafstand bereikbaar en zowel de stad als het vliegveld Eindhoven zijn binnen 15
autominuten bereikbaar. De villa is slechts 4 minuten van de snelweg verwijderd en heeft dus een uitstekende verbindingen naar
Amsterdam, Venlo, Antwerpen en Den Bosch.
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5.
Excellent location
‘Just near’ the village center of Son with all its shopping facilities
and schools are within walking distance. And both the city of
Eindhoven and its airport can be reached, within 15 minutes by car.
Within 4 minutes you arrive at the highway so well connected to
Amsterdam, Venlo, Antwerp and Den Bosch.
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INTRODUCTIE

INTRODUCTION

De oorspronkelijke villa is in 2008 gebouwd en in 2009 opgeleverd.
Zes jaar geleden kochten de huidige eigenaren de villa omdat zij
de potentie zagen: “Locatie, locatie, locatie en als je de rest kunt
dromen dan kun je het creëren.” En dat deden ze; een complete
renovatie van drie jaar naar eigen smaak en ontwerp: “Het huis
is helemaal gestript en daarna vanaf de fundering opnieuw afgebouwd, ingedeeld en ingericht.”

The original mansion was built in 2008 and completed in 2009.
Six years ago, the current owners bought the mansion because
they saw the potential: “Location, location, location and if you can
dream it, you can create it.” And they did; a complete renovation
of three years to one’s own taste and design: “The house was completely stripped and then reworked from the foundation, designed
and furnished.”

De villa is gemaakt voor een groot gezin en eventuele gasten: “Met
kerst zitten we hier met veertien personen aan het diner”. Ook is
het huis een paradijs voor jonge kinderen. Zo is er een kindrdisco in
de kelder met speelruimte, diverse speeltoestellen buiten, zijn de
paden ideal om te fietsen en is het volledig vernieuwde en zwembad bijvoorbeeld 1.30 m diep. Het zwembad is volledig automatisch
en de gehele buitenruimte is bewust onderhoudsvrij gemaakt. “Op
zaterdag heb ik in een uurtje de tuin op orde.”

The mansion is made for a large family and any guests: “At Christmas we sit here with fourteen people for dinner”. The house is
also a paradise for young children. There is a children’s disco in the
basement with a play area, various outdoor play equipment, the
paths are ideal for cycling and the completely renovated swimming
pool is max. 1.30 m deep. The pool is fully automatic and the entire
outdoor area has been deliberately made maintenance-free. “On
Saturday I can have the garden in order in an hour.”

Het gezin heeft over de hele wereld gewoond en dat is terug te
zien in de internationale allure van de villa: “Mijn thuis is waar mijn
gezin is en moet aangenamer zijn dan de internationale hotels
waar ik door-de-week vaak verblijf.”

The family has lived all over the world and this is reflected in the
international allure of the mansion: “My home is where my family
is and should be more pleasant than the international hotels where
I often stay during the week.”

Wat zullen ze missen? “De rust, de ruimte, het geluid van de vogels,
het comfort en om toch in het centrum te wonen, met alle voorzieningen op loop afstand; locatie, locatie, locatie.”

What will they miss? “The peace, the space, the sound of the birds,
the comfort and to live in the village center, with all amenities
within walking distance; location, location, location.”
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FEITEN & CIJFERS

FACTS & FIGURES

Object
Bouwjaar
Kadastraal bekend

Perceeloppervlakte
Woonoppervlakte
Oppervlakte overige inpandige ruimte (berging)
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte
(entreepartij, dubbele carport, overkapping)
Totale gebruiksoppervlakte
Inhoud villa (conform meetcertificaat)
Aantal kamers
Parkeren
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vrijstaande, deels onderkelderde villa met dubbele inpandige garage,
dubbele carport en aangelegde tuin met buitenzwembad en ruime oprit

Object

detached villa with double garage, partly with cellar, double carport and
landscaped garden with outdoor pool and spacious driveway

2009 en volledig gerenoveerd 2016-2018

Date of construction

2009 and fully refurbished 2016-2018

Gemeente Son en Breugel
Sectie C
Nummer 3823

Cadastral registered

Municipality of Son en Breugel
Section C
Number 3823

1700 m²
circa 585 m²
circa 8 m²
circa 87 m²
circa 680 m²
circa 2400 m³
10 kamers (souterrain, woonkamer, eetkamer, speelkamer en zes
slaapkamers)
oprit met ruime parkeergelegenheid voor meerdere auto’s op afgesloten
binnenterrein, dubbele inpandige garage, dubbele carport en volop openbare parkeergelegenheid in de straat

Area of land
Total living area mansion
Area building-related outdoor space (storage)
Area external storage
(entrance area, double carport, canopy)
Total area buildings
Volume mansion (according to certificate)
Number of rooms
Parking

1700 m²
approximately 585 m²
approximately 8 m²
approximately 87 m²
approximately 680 m²
approximately 2400 m³
10 rooms (basement, living room, dining room, playroom and six
bedrooms)
driveway with parking for several cars in enclosed courtyard, double
garage, double carport and plenty of public parking in the street
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INSTALLATIE & ISOLATIE

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

Energy Label

A, definitief tot 15-02 2026

Roof insulation
Insulation façades
Insulation floors
Insulation glass

ja, isolatiedakplaten
ja, glaswol
ja
ja, gehele woning
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Materiaal daken
Materiaal gevels
Materiaal vloeren
Schilderwerk binnen
Schilderwerk buiten
Materiaal buitenkozijnen
Materiaal binnenkozijnen

yes, insulating roof panels
yes, glass wool
yes
yes, entire house

cv-combi-ketels Vaillant HR 2009/2018
30 stuks Q-cell / SolarEdge 2019. 2021 circa 7 MWh opgewekt
begane grond, 1e verdieping en souterrain
cv-combi-ketels, Vaillant HR 2009/2018

Heating
Solarpanels
Underfloor heating
Hot water

central heating combi boiler, Vaillant HR 2009 / 2018
30 units Q-cell / SolarEdge, 2021 approx 7 MWh generated
ground floor, 1st floor and basement
central heating combi boiler, Vaillant HR 2009 /2018

- Loxone / Basalte domotica
- Unify WiFi /LAN
- Alarm installatie (binnen als buiten)
- AquaCell water ontkalker
- Sonos geluidssysteem in vrijwel elke ruimte en meestal in de muur
- StorkAir luchtbehandelingssysteem met zuivering, warmte-terugwinning
- Philips Modular / Lucepan plafond /wand LED verlichting
- Salamander gashaarden
- Rook- en koolmonoxide melders
- Voorbereiding voorzieningen t.b.v. aansluiting warmtepomp

Technical amenities

- Loxone / Basalte home automation
- Unify wifi / LAN
- Alarm system indoor / outdoor
- AquaCell water softener
- Sonos sound system in almost each room, in-wall
- StorkAir air treatment system with purification, heat recovery
- Philips Modular / Lucepan ceiling /wall lighting
- Salamander gas fireplaces
- Smoke and carbon monoxide detectors
- Preparation of facilities (roof)connection for heat pump
- 4 columns with lighting and surveillance system
- CCTV system with twelve cameras, recorder and motion detectors
- iGuzzini / Filix LED treespots and pool lighting
- Philips Color Kinetics LED outdoor facade lighting
- Van Gemert irrigation
- Van Segeren automatic fence

- 4 zuilen met LED-verlichting en bewakingssysteem
- CCTV-systeem met twaalf camera’s, recorder en bewegingsdetectoren
- iGuzzini / Filix LED boomspots en zwembadverlichting
- Philips Color Kinetics LED buitenverlichting
- Van Gemert irrigatie
- Van Segeren automatisch hekwerk
MATERIAALGEBRUIK

A, final until 15.02.2026

bitumineuze dakbedekking (2009)
in spouw gebouwd, onderhoudsvriendelijk buiten stucwerk gevels
gehele villa uitgevoerd met betonnen vloeren en Senso gietvloeren
Sikkens
Caparol
gepoedercoat aluminium kozijnen, deuren en schuifpuien met isolatieglas
Xinnix onzichtbare kozijnen, akoestische en klinkloze binnendeuren

USE OF MATERIALS

Roofing material
Façades material
Flooring material
Indoor paint
Outdoor paint
Material exterior window frames
Material indoor frames

bituminous roofing (2009)
in cavity built, maintenance friendly outside plasterwork facades
entire mansion with concrete floors and epoxyfloors
Sikkens
Caparol
powder coated aluminium window frames, doors with insulation glass
Xinnix invisual frames with acoustic doors
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INDELING
1. LIVING
2. WELLNESS
3. TUIN
4. OPRIT & PARKEERGELEGENHEID

LAYOUT
1. LIVING
2. WELLNESS
3. GARDEN
4. FRONT YARD
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LIVING: GROUND FLOOR
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LAYOUT

INDELING
Recht tegenover de inrit met elektrische design-poort is de imposante
en hoge overkapte bordes entree met betonvloer, verlichting en palmbomen. De dubbele deuren met aan weerszijden metershoge ramen
zijn in symmetrie gevat in recent geolied red cedar hout.

Ook de riante, lichte en strakke Poggenpohl keuken staat in het teken van ‘samen zijn met het gezin’ en heeft een volledig glazen schuifpui naar het zwembad / terras voor optimaal binnen- en buitenleven. De akoestiek wordt hier
geoptimaliseerd door de 3D Kvadrat Cloud-elementen en een Mospaneel met
geintegreerde klok.

BEGANE GROND LEEFGEDEELTE

Hart van deze keuken is het grote RVS-werkeiland met spoelbak en Quooker,
kookplaat, geïntegreerde tv, Sonos speakers en gescheiden-afvalsysteem. Het
werkblad is ook voorzien van een geïntegreerde TV en een ruime houten eetblad met zitplaatsen voor 6 personen.

Voorbij deze fraaie deuren ontvouwt zich een spectaculair beeld: de
majestueuze ontvangstruimte annex eetkamer waarbij de drie verdiepingen direct zichtbaar zijn door de beglaasde vide en de open galerij
vol invallend daglicht, met erachter de volledig glazen pui, terras en
buitenzwembad. Naar rechts is er een garderobenis en gastentoilet
met urinoir en maatwerk garderobe.
De ruimte wordt gekarakteriseerd door de imposante minimalistische
betonnen trappen met verzonken veiligheidsglas balustrade en verzonken eikenhouten trapleuningen naar de etage.
Deze gigantische leefruimte is bij uitstek multifunctioneel; als eetkamer, ontmoetingspunt voor het hele gezin of voor feestjes en diners.
De ruime, open doorgangen naar de woonkamer (links) en de eetkeuken (rechts) laten de iets verhoogde ligging zien; beide ruimtes hebben
twee treden naar beneden. De glazen achtergevelpui van dertig vierkante meter kijkt uit over het buitenzwembad en de tuin naar het oude
eikenbos.

Alle keukenapparatuur is verder direct toegankelijk en aangesloten bereikbaar
in de fraaie maatwerkkastenwand waarin de Miele-stoomoven, heteluchtoven,
koffie apparaat, magnetron, ruime Gaggenau koelkast, warmtelade en bordenwarmers zijn geïntegreerd. Naast deze wand is links een kast voor voorraad
en kookgerei en rechts de deur naar de inpandige, verwarmde dubbele garage
met wasbak en twee wandkasten.
Heel praktisch, zeker bij zwembadgebruik en voor kleine kinderen en gasten, is
de discrete toilet.
Naast de keuken is de bijkeuken met een waskoker en aansluitingen voor
wasapparatuur, wasbak, schoenen en kleding kasten en de centrale meterkast. De bijkeuken heeft een eigen deur naar de dubbele carport en geeft
tevens toegang tot de kelder.
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The spacious, light Poggenpohl kitchen is also designed for family
and has a full glass sliding door to the pool terrace for optimal indoor/outdoor living. The acoustics here are optimised by 3D Kvadrat
Clouds and moss panel with integrated clock.

GROUND FLOOR LIVING

The heart of this kitchen is the large stainless steel work island with
sink with Quooker, cooker, integrated TV, speakers and separate
waste system. The worktop is extended with a wooden dining
table for 6 persons.

Beyond these beautiful doors, a spectacular image unfolds: the majestic reception room cum dining room where the three floors are
immediately visible through the glazed atrium and the open gallery
full of incoming daylight, with behind it the fully glazed façade, terrace and outdoor pool. To the right there is a checkroom and guest
toilet with urinal and made to measure cupboard.

All kitchen appliances are also directly accessible and connected in
the beautiful custom-made cabinet wall, in which the Miele steam
oven, hot air oven, coffee machine, microwave oven, spacious Gaggenau refrigerator, warming drawer and plate warmer are integrated. To the left is an in-wall storage and to the right is the door to
the indoor heated double garage with sink and 2 cupboards.

On either side are the comtemporary concrete stairs with integrated safety glass and with recessed oak banisters to the first floor.

Very practical, especially for pool use and for small children and
guests is the hidden separate toilet. Next to the kitchen is the utility room with the dirty wash-tube, outlet for the washing machine,
several cupboards and closet with all utilites. This laundry room/utility room has its own door to the double carport and gives access
to the basement.

This gigantic living space is eminently multifunctional; as a dining
room, a meeting point for the whole family or for parties and
dinners. The spacious, open passages to the living room (left)
and the eat-in kitchen (right) shows its slightly elevated location;
both rooms have two steps down. The thirty-square-metre glass
rear façade overlooks the outdoor pool and garden to the old oak
forest.
To the left from the landing is the spacious and light-filled multifunctional room, which is currently used as a playroom and music
room for the children. The room is also particularly suitable as, for
example, study or library. Literally behind the scenes are all the
necessary connections for electricity, internet, picture and sound.

Links vanaf het bordes is de ruime en licht multifunctionele kamer, die
nu in gebruik is als speel- en muziekkamer voor de kinderen. De ruimte
is ook bijzonder geschikt als bijvoorbeeld werkkamer of bibliotheek.
Letterlijk achter de schermen zijn alle benodigde aansluitingen voor
elektra, internet, beeld en geluid.
Ernaast ligt de grootse woonkamer met glazen puien en op zij en achtertuin. De fraaie moswand in Mondriaanstijl biedt comfort voor zowel
akoestiek als binnenklimaat. Alle AV-, elektronica- en wifi-aansluitingen
zijn compleet en onzichtbaar geïntegreerd. De tunnel-gashaard met
warmteterugwinning met natuurstenen schouw van 6 meter hoog,
verbindt de woonkamer met de eetkamer ernaast.

Directly opposite the driveway with electric design gate is the
imposing and high roofed platform entrance with concrete floor,
lighting and palm trees. The double doors with full-height windows
on either side are symmetrically framed in recently oiled red cedar
wood.

Vloerafwerking: gietvloer
Wandafwerking: glad stucwerk
Plafondafwerking: glad stucwerk
Eetkamer: circa 63 m²
Woonkamer: circa 60 m²
Speelkamer: circa 25 m²
Eetkeuken: circa 36 m²

Next to it is the large living room with glass fronts onto the side
and back garden. The beautiful moss wall in Mondrian style offers
comfort for both acoustics and indoor climate. All AV, electronic
and WiFi connections are completely and invisibly integrated. The
6-metre high tunnel gas fire with heat recovery and natural stone
hearth, connects the living room with the adjacent dining room.

Floor finish: cast floor
Wall finish: smooth plaster
Ceiling finish: smooth plaster
Dining room: approximately 63 m²
Living room: approximately 60 m²
Playroom: approximately 25 m²
Kitchen: approximately 36 m²
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LIVING: MASTER SUITE
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BEGANE GROND MASTER SUITE

GROUND FLOOR MASTER SUITE

Vanuit de keuken is er toegang tot het privé-domein; de master suite bedroom. Vooraan zijn een tweetal doorloop-garderobekastenwanden op maat gemaakt. Daarin is ook een werkplek gecreëerd
met aansluitingen voor computer en printer. Op de kopse kant is
een make-up tafel met in de spiegel geïntegreerde verlichting.

From the kitchen there is access to the private domain; the master
suite bedroom. At the front, two walk-through wardrobe walls
have been made to measure. There is also within a workplace created with connections for a computer and printer. On the front side
is a make-up table with integrated lighting in the mirror.

Erachter is de sfeervolle ouderslaapkamer 1 met grote ramen die
uitkijken op de villa, terras en zwembad. Het zwevende bed is uitgerust met separate nachtverlichting met bewegingssensoren. Bijzonder: de verduisterings screens voor het raam doen ook dienst
als scherm om films, tv en sport te projecteren.

Behind it is the attractive master bedroom 1 with large windows
overlooking the mansion, terrace and swimming pool. The floating
bed is equipped with separate night lighting with motion sensors.
Special: the blackout screens in front of the window also serve as a
screen for projecting films, TV and sports.

Opzij is de eigen badkamer 1 met een imposante badkamermeubel
met Corian wastafel en spoelbak, heeft in de spiegelwand geïntegreerde mengkranen, wasmand en elektra-aansluitingen in de
lades voor alle verzorgingsapparatuur.

To the side is the private bathroom 1 with an impressive bathroom
furniture with an integrated Corian sink, integrated taps into the
mirror wall, laundry basket and electricity connections in the drawers for personal appliances.

De inloopdouche met betonlook Sensowanden en -vloer, Corian
plateau voor verzorgingsmiddelen, design handdoekverwarmer,
verlichte handdoekschappen en een separate toiletruimte waarin
opgenomen een zwevend closet, wastafel en urinoir.

The walk-in shower with concrete look Senso walls and floor,
Corian plateau for care products, design towel heater, illuminated
towel shelves and a separate toilet room that includes a floating
toilet, sink and urinal.

Verborgen achter badkamer 1 is nog een technische ruimte met de
tweede meterkast, extra bergruimte, vloerverwarmingssysteem
met StorkAir warmte-terugwinning en de aparte cv-ketel en boiler
voor het zwembad, de master suite en badkamer 1.

Hidden behind bathroom 1 is another technical room with the second utility installation, extra storage space, floor heating system,
StorkAir heat recovery and the separate central heating boiler to
serving the pool, the master suite and bathroom 1.
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Vloerafwerking: gietvloer
Wandafwerking: glad stucwerk
Plafondafwerking: glad stucwerk

Floor finish: cast floor
Wall finish: smooth plaster
Ceiling finish: smooth plaster

Slaapkamer 1 met garderoberuimte: circa 36 m²
Badkamer 1: circa 15 m²

Bedroom 1 with wardrobe: approximately 36 m²
Bathroom 1: approximately 15 m²
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LIVING: 1ST FLOOR
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EERSTE VERDIEPING

FIRST FLOOR

Rond de centrale ruimte loopt aan drie zijden, de open overloop
met strakke balustrade. Aan deze lichte U-vormige gang liggen
in totaal vijf slaap- en werkkamers met in de twee hoeken aan de
voorzijde, separate toiletten.

Around the central space, the open landing with austere balustrade is on three sides. A total of five bedrooms and study rooms are
situated along this light U-shaped corridor, with separate toilets in
the two corners at the front.

Slaapkamer 2 heeft een grote schuifpui met uitzicht naar de voorzijde van de villa, terwijl slaapkamer 3 een groot draaikiepraam met
verduisterend rolgordijn en insectenhor heeft. Beide slaapkamers
hebben elk een dubbele ingebouwde kast en delen badkamer 2
met Riho bubbelbad, twee wastafels, geïmpregneerde en waterafstotende Senso-muren en -vloer en Sonos geluidsboxen.

Bedroom 2 has a large sliding door overlooking the front of the
mansion, while bedroom 3 has a large tilt and turn window with
blackout blind and insect screen. Both bedrooms have a double
built-in closet and share bathroom 2 with Riho whirlpool bath, two
washbasins, impregnated and water-repellent Senso walls and
floor and Sonos sound speakers.

Slaapkamer 4 is nu in gebruik als bijzonder plezierige werkkamer
met veel daglicht en fraai uitzicht op groen en achtertuin. De fotowand is akoestisch en de kastenwand is uitgerust met een verborgen opklapbaar tweepersoonsbed. De grote glazen schuifpui geeft
toegang tot het dakterras met mogelijkheid voor glazen balustrade
die ook via de overloopdeur bereikbaar is. Op het dakterras is de
verankerde veiligheidstrap die toegang geeft tot het iets verdiepte
dak, waar de 30 zonnepanelen aan het zicht onttrokken, dagelijks
hun werk doen.

Bedroom 4 is now used as a very pleasant study with lots of daylight and beautiful views of greenery and backyard. The photo wall
is acoustic and the closet wall is equipped with a hidden folding
double bed. The large glass sliding door gives access to the roof
terrace with the possibility of glass balustrade that is also accessible through the landing door. On the roof terrace is the anchored
safety staircase that gives access to the slightly sunken roof, where
the 30 solar panels hidden from view do their work every day.
On the other side of the landing is the large bedroom 5, also with
glass sliding doors to the private and large roof terrace (with possible glass balustrade) and two built-in closets. In bedroom 6, all
preparations have been made for the installation of a kitchenette.
Here is also the linen closet with waskoker, which comes out in the
pantry / laundry room downstairs.

Aan de overzijde van de overloop ligt de grote slaapkamer 5, eveneens met glazen schuifpui naar het eigen en grote dakterras (met
mogelijkheid glazen balustrade) en twee ingebouwde kasten. In
slaapkamer 6 zijn alle voorbereidingen getroffen voor de installatie
van een kitchenette. Hier is ook de linnen-huishoudkast met waskoker, die uitkomt in de bijkeuken/waskamer beneden.
Badkamer 3 met inloopdouche, twee wastafels, Senso-wanden en
-vloer wordt hier gedeeld door beide slaapkamers met garderobenis aan de voorzijde. In combinatie met de riante slaapkamer 5 is
het ideaal als gasten- of nannyverblijf.
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Vloerafwerking: gietvloer
Wandafwerking: glad stucwerk
Plafondafwerking: glad stucwerk
Slaapkamer 2: circa 19 m²
Slaapkamer 3: circa 17 m²
Werk-/slaapkamer 4: circa 17 m²
Slaapkamer 5: circa 29 m²
Slaapkamer 6: circa 16 m²
Badkamer 2: circa 4 m²
Badkamer 3: circa 4 m²

Bathroom 3 with walk-in shower, two washbasins, Senso walls and
floor is shared by both bedrooms here with wardrobe space at the
front. In combination with the spacious bedroom, it is ideal as a
guest or nanny accommondation.

Floor finish: cast floor
Wall finish: smooth stucco
Ceiling finish: smooth plaster
Bedroom 2: approximately 19 m²
Bedroom 3: approximately 17 m²
Work-/bedroom 4: approximately 17 m²
Bedroom 5: approximately 29 m²
Bedroom 6: approximately 16 m²
Bathroom 2: approximately 4 m²
Bathroom 3: approximately 4 m²
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LIVING: BASEMENT
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BASEMENT
SOUTERRAIN

The spacious basement with daylight is accessible via the concrete-look staircase in the utility room/laundry room and the glass
sliding door. The staircase leads to the intermediate hall, with on
the right 2 large storage rooms with shelves and computer rack for
the CCTV recorder, Loxone home automation and Unify wifi / LAN
installation.

Via de betonlook trap in de bijkeuken/waskamer en de glazen
schuifdeur, is de riante kelder met daglicht bereikbaar. De trap
mondt uit in de tussenhal, met direct rechts 2 grote opbergkamers
met stellingkasten en computerrack voor de cctv-recorder, Loxone
domotica en Unify wifi / LAN installatie.

Opposite the door to the basement is a double wall cupboard that
serves as a technical room. The Aquacell water softener, boiler and
Valliant central heating combi (2018) have been installed here and
all preparations have been made for a heat pump.

Tegenover de deur naar het souterrain is een dubbele muurkast die
als technische ruimte dienst doet. Hier zijn onder meer de Aquacell
waterontharder, boiler en Valliant cv-combi-ketel (2018) geïnstalleerd en zijn alle voorbereidingen getroffen voor een warmtepomp.

The loft / inner garden is fully prepared for palm trees, for example. The waterproof planter is equipped with water, electricity and
internet connections. Thanks to the extensive safety glass with a
glass entrance door and the glass roof dome, daylight also reaches
this floor.

De vide / binnentuin is volledig voorbereid op bijvoorbeeld palmbomen. De waterdichte plantenbak is uitgerust met water-, elektra- en internetaansluitingen. Dankzij het vele veiligheidsglas met
glazen toegangsdeur en de glazen dakkoepel bereikt daglicht ook
deze verdieping.

This large room also has floor heating, cast floor, Sonos speakers,
ceiling connections for light installation and beamer and is therefore multifunctional: ideal as a home cinema, fitness, man cave, play
or music room, fitness, game room or party room.

Deze grote ruimte heeft ook vloerverwarming, gietvloer, Sonos
speakers, plafond aansluitingen voor lichtinstallatie en beamer
en is daarom multifunctioneel: ideaal als thuisbioscoop, mancave,
speel- of muziekkamer, fitness, game room of feestzaal.
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Vloerafwerking: gietvloer
Wandafwerking: glad stucwerk
Plafondafwerking: glad stucwerk

Floor finish: cast floor
Wall finish: smooth plaster
Ceiling finish: smooth plaster

Souterrainruimte: circa 83 m²
Binnentuin: circa 9 m²
Bergkamer met portaal: circa 17 m²

Basement area: approximately 83 m²
Interior garden: approximately 9 m²
Storage room with porch: approximately 17 m²
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2. WELLNESS
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WELLNESS

WELLNESS

Direct naast de master suite en badkamer 1 zijn twee wellness ruimtes. De eerste bevat een speciale houten hot tub die naar eigen
ontwerp in Zuid-Duitsland is gemaakt. Deze ruimte deelt de tunnelgashaard met het overdekte terras. Bijzonder: ook voor dit raam
kan een scherm neergelaten worden waarop films, TV en sport
geprojecteerd kunnen worden.

Direct next to the master bedroom and bathroom 1 are two wellness areas. The first contains a special wooden hot tub that was
made to our own design in southern Germany. This room shares
the tunnel gas fireplace with the covered terrace. Special: also in
front of this window, a screen can be lowered on which films, TV
and sports can be projected.

Ernaast ligt de grote, cederhouten Finse familiesauna. Via de glazen schuifpui van de wellness is het overdekte loungeterras buiten
bereikbaar.

Next to it, is the large, cedar Finnish family sauna. The wellness is
opening up to the covered outdoor lounge terras through a sliding
door.

Centraal in de achtertuin ligt het volledig geautomatiseerde buitenzwembad van 6.00 x 10.00 x 1.30 m. Het overloopzwembad is voorzien van LED-verlichting, een isolerende en verwarmende Aquadeck zwembadafdekking en een geïntegreerd jacuzzi platform. Alle
zwembadapparatuur is onhoorbaar geïnstalleerd in de technische
ruimte om de hoek ten behoeve van tuin en wellness.

Central to the backyard is the fully automated outdoor pool, size
6.00 x 10.00 x 1.30 m. The infinity pool has LED lighting, an insulating and heating Aquadeck roller deck and an integrated Jacuzzi
platform. All pool equipment is installed inaudibly in the technical
room around the corner for garden and wellness.
There is also an outdoor shower with hot and cold water. This is
behind the large, covered terrace with skylights and LED spotlights
by the sauna. This terrace is currently equipped with a natural gas
BBQ and preparations are made for a full outdoor kitchen.

Er is ook een buitendouche met warm en koud water. Deze bevindt
zich achter het grote, overdekte terras met lichtkoepels en LEDspots bij de sauna. Er is hier momenteel een BBQ op aardgas en er
zijn reeds voorzieningen voor een volledige buitenkeuken.

To the side of the master suite is a technical room with meter cupboard, extra storage space, underfloor heating system with Stork
heat recovery and the separate central heating boiler and water
heater, serving the master suite and the wellness area.

Aan de zijkant van de master suite is een technische ruimte met
meterkast, extra bergruimte, vloerverwarmingssysteem met Stork
warmteterugwinning en de separate cv-ketel en boiler.
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Vloerafwerking: gietvloer
Wandafwerking: glad stucwerk
Plafondafwerking: glad stucwerk

Floor finish: cast floor
Wall finish: smooth plaster
Ceiling finish: smooth plaster

Sauna: circa 12 m²
Hottub ruimte: circa 11 m²
Overloopzwembad: 6.00 x 10.00 x 1.30 m

Sauna: approximately 12 m²
Hottub room: approximately 11 m²
Overflow pool: 6.00 x 10.00 x 1.30 m
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3. GARDEN
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TUIN

GARDEN

De gehele luxueuze buitenruimte laat de architectuur van de villa
volledig tot haar recht komen, biedt tegelijk privacy en is onderhoudsvriendelijk. Toch is het een ecologisch geheel; er zijn zwaluw-nestkasten en dagelijks komen vele vogels en eekhoorns op
bezoek.

The entire luxurious outdoor area allows the architecture of the
mansion to expose its full potential, while offering privacy and
a maintenance-friendly garden. Yet it is an ecological ballanced
environement; there are swallow nest boxes and many birds and
squirrels come to visit every day.

Voor de kinderen is er een eigen tuin vol met vele soorten fruit en
een kippenren voor het dagelijks vers eitje. Nagenoeg alle beplanting wordt geprogrammeerd geïrrigeerd. Dat systeem is ook
aangelegd onder waar nu (nog) kunstgras ligt.

For the children there is a private garden full of many kinds of fruits
and a chicken coop for daily fresh eggs. Majority of the plants are
irrigated in a programmed manner. That system has also been
installed under where there is (still) artificial grass.

Het geheel is veilig omheind, en niet zomaar; het strakke hek
met automatische schuifpoort met onzichtbare draagbalk aan de
straatkant is een eigen ontwerp en een heuse blikvanger. Aan de
linkerzijde van de villa is een afsluitbare, strakke poort die als een
hek oogt.

The whole is securely fenced, and not just like that; the sleek fence
with automatic sliding gate with invisible support beam is an own
design and a real eye-catcher. On the left side of the mansion is a
lockable, tight gate that looks like a fence.

De statige bomen op het perceel verhullen ook bijzondere pilaren
die alles met veiligheid en bescherming te maken hebben. De vier
praktisch onzichtbare zuilen zijn uitgerust met CCTV camera’s,
bewegingsdetectoren en state-of-the-art LED-verlichting die de
villa met finesse aanlichten en een zee van licht geven als het moet.
Daarnaast hebben alle hoeken van het perceel elektriciteitsaansluitingen en aan de voor en achterzijde een wateraansluiting.
De inrichting en beplanting zijn al even zorgvuldig samengesteld.
Zowel voor als achter groeien vorstbestendige palmbomen. De
omringende en begroeide omheining is speciaal verhoogd en
uitgebreid met aangelichte leibeuken en moerbeibomen zodat de
privacy volledig is gewaarborgd. Ze combineren fraai met de berken, notenboom, prunus en circa 11 oude eikenbomen op en rond
het perceel.
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The stately trees on the plot also conceal special pillars that have
everything to do with safety and protection. The four virtually
invisible columns are equipped with CCTV cameras, motion detectors and state-of-the-art LED lighting that illuminate the mansion
with finesse and provide a sea of light

when needed. In addition, all
corners of the plot have electricity connections and a water connection is at hand at the front and rear.
The furnishing and planting are equally carefully composed.
Frost-resistant palm trees grow both in front and behind. The
surrounding and overgrown fence has been specially raised and
extended with lit espaliers and mulberry trees so that privacy is
fully guaranteed. They combine beautifully with the birch, walnut,
prunus and about 11 old oak trees on and around the plot.
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4. FRONT YARD
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VOORZIENINGEN EN AFSTANDEN
Kinderopvang (Korein Zandstraat): ca. 180 m
Basisschool (De Harlekijn): ca. 180 m
Middelbare school (Stedelijk College Eindhoven):
Universiteit (TU/e): ca. 7,9 km
Huisarts (praktijk De Groot en van de Velde):
BENU Apotheek:
ca. 400 m
Tandarts (praktijk Van den Bol):
ca. 650 m
Catharina Ziekenhuis: ca. 6,4 km

ca. 5,5 km
ca. 450 m

Gemeentehuis:ca. 500 m
Supermarkt (Albert Heijn):

ca. 500 m

Voetbal (SBC): ca. 2,5 km
Tennis (TV Son en Breugel): ca. 650 m
Hockey (HTC Son): ca. 2,2 km
Zwembad Son: ca. 2.000 m
Golfclub Son: ca. 2,3 km
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OPRIT & PARKEREN

LOCATIE EN UITZICHT

DRIVEWAY & PARKING

LOCATION AND SURROUDINGS

De brede oprit naar het fraaie hek en het voorterrein, leiden naar
de dubbele, verlichte carport met aansluiting autolader rechts en
een zij-ingang naar de bijkeuken /waskamer. Vanuit de carport zijn
er 2 automatische sectionaaldeuren in geolied Red Cedar die naar
de dubbele garage leiden. Deze is inpandig en ook bereikbaar via
de keuken.

De Zandstraat in de rustige villawijk tegen het centrum van Son
aan, is een doorgaande, maar bijzonder groene weg met vele volwassen tuinen en bomen. Ook aan de achterzijde omlijsten statige
bomen het groene uitzicht. Op de naburige grote percelen staan
eveneens grote villa’s.

The wide driveway to the attractive gate and frontyard leads to
the double, illuminated carport with car charger connection on the
right and a side entrance to the utility / laundry room. From the
carport there are 2 automatic sectional doors in oiled Red Cedar
leading to the double garage. This is indoor and also accessible
through the kitchen.

Zandstraat, in the quiet residential area near the centre of Son, is a
through road, but very green with many mature gardens and trees.
Also at the rear stately trees frame the green view. On the neighboring large plots are also large mansions.

De garage is circa 4.87 m diep, compleet afgewerkt met uitstortgootsteen, zijdeur en -raam, vloerverwarming, vloerafvoer, wasrekken en stucwerk. Er zijn is twee grote muurkasten voor tuin- en
autogereedschap en een met alle domotica-electronica.
Er kunnen links van de oprit 2-4 auto’s geparkeerd worden, en bij
feestjes zijn er nog twee parkeerplaatsen op het kunstgras rechts
omdat dat ook een beton ondergrond heeft.

De locatie is een ideale combinatie van rust en groen met nabijheid
van tal van voorzieningen en uitvalswegen. Op nog geen 1.000 m
ligt de grote Sonse vijver, de ‘eendjesvijver’ in een fijn park, omringd door wandelpaden met lantaarns.
Pal achter de villawijk begint het Sonse Bos, op wandelafstand. Dat
is een klein maar fijn bos met groot grasveld in het midden, waar
honden het hele jaar door los mogen lopen.
Het Sonse Bos is een onderdeel van het grote natuurgebied Sonse
Heide met onder meer vennencomplex Oud Meer en familiehoreca
’t Boshuys, op maar 3,6 kilometer.
Son en Breugel ligt bijzonder centraal. U rijdt in drie minuten naar
de onhoorbare A50 met belangrijke verbindingen en bestemmingen binnen ongeveer een autokwartier:
- Naar hartje Eindhoven: 15 autominuten
- Naar Eindhoven Airport: 14 minuten
- Naar Technische Universiteit Eindhoven: 12 minuten
- Naar ASML Veldhoven: 18 minuten
- Naar Catharina Ziekenhuis: 13 minuten
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The garage is approx. 4.87 m deep, completely finished with a sink,
side door and window, floor heating, floor drain, laundry racks and
plastered. There are two large wall cupboards for garden and car
tools and one with all home automation electronics.
2-4 cars can be parked to the left of the driveway, and for parties
there are two more parking spaces on the artificial grass on the
right because it also has a concrete surface underneath .

The location is an ideal combination of peace and greenery with
proximity to numerous amenities and roads. At less than 1,000 m is
the large Sonse pond, the ‘duck pond’ in a fine park, surrounded by
lantern-lined walkways.
Right behind the mansion district begins the Sonse Bos, within walking distance. This is a small but fine forest with a large lawn in the
middle, where dogs are allowed to run loose all year round.
The Sonse forest is part of the large nature reserve Sonse Heide
with fens complex Oud Meer and family restaurant ‘t Boshuys, only
3.6 kilometers away.
Son en Breugel is very centrally located. You drive in three minutes
to the inaudible A50 with important connections and destinations
within about one car quarter:
- To the centre of Eindhoven: 15 minutes
- To Eindhoven Airport: 14 minutes
- To Eindhoven University of Technology: 12 minutes
- To ASML Veldhoven: 18 minutes
- To Catharina Hospital: 13 minutes
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SON EN BREUGEL EN OMGEVING

VOORZIENINGEN EN AFSTANDEN

SON EN BREUGEL AND SURROUNDINGS

FACILITIES AND DISTANCES

De gemeente Son en Breugel ligt ten noordoosten van Eindhoven.
Het gezellige en groene dorp rond het riviertje de Dommel en aan
het kanaal heeft een goed uitgerust centrum met veel parkeerruimte, winkels, medisch centrum, kappers, boetieks, diverse horeca, waaronder enkele uitstekende restaurants en tal van andere
voorzieningen.

Kinderopvang Korein Zandstraat:			
ca. 180 m
Basisschool De Harlekijn:				
ca. 180 m
Internationale School Eindhoven:			
ca. 14,3 km
Stedelijk College Eindhoven:				
ca. 3,9 km
Frits Philips lyceum-mavo:				
ca. 5,6 km
Technische Universiteit Eindhoven:			
ca. 7,9 km
Universiteit Tilburg:					ca. 35,1 km
Fontys Hogescholen:					ca. 7,7 km

The municipality of Son en Breugel is located north of Eindhoven.
The cozy and green village around the river Dommel and along
a canal has a well-equipped center with plenty of parking space,
shops, medical center, hairdressers, boutiques, various restaurants
and many other facilities.

Kinderopvang Korein Zandstraat: 			
Elementary school Harlequin: 			
International School Eindhoven: 			
Stedelijk College Eindhoven: 			
Frits Philips Lyceum-mavo: 				
Technical University Eindhoven: 			
Tilburg University: 					
Fontys University of Applied Sciences: 		

approx. 180 m
approx. 180 m
approx. 14,3 km
approx. 3,9 km
approx. 5,6 km
approx. 7,9 km
approx. 35,1 km
approx. 7,7 km

Huisartspraktijk De Groot en van de Velde:		
BENU Apotheek:					
Tandartspraktijk Besseling:				
Catharina Ziekenhuis:				

Shopping and business park Ekkersrijt, Science Park Eindhoven,
recreational lake and fishing pond Aquabest are also nearby within
cycling distance. In the immediate vicinity are beautiful Brabant
forests for walking, cycling, mountain biking, horse back riding and
recreation.

De Groot and van de Velde family practice:
BENU Pharmacy: 					
Dental practice Besseling: 				
Catharina Hospital: 					

approx. 450 m
approx. 400 m
approx. 600 m
approx. 6,4 km

Son en Breugel kent een rijk verenigings- en sportleven. Niet ver
ligt sport- en wellnessresort Thermae Son en is tennisvereniging
Son en Breugel te vinden.
Meubelplein en bedrijventerrein Ekkersrijt, Science Park Eindhoven, recreatieplas en visvijver Aquabest zijn eveneens in de buurt
op fiets afstand. In de directe omgeving zijn mooie Brabantse bossen, om lekker te wandelen, fietsen, mountainbiken, paardrijden en
anderszins te recreëren.

Gemeentehuis:					ca. 500 m
ASML:							
ca. 19,1 km
High Tech Campus Eindhoven:			
ca. 20,5 km
Brainport Industries Campus:			
ca. 14,4 km
Supermarkt Albert Heijn:				
Restaurant ‘t Kleijn Geluck:				
Café-restaurant De Zwaan:				
Hotel-restaurant La Sonnerie:			
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ca. 450 m
ca. 400 m
ca. 600 m
ca. 6,4 km

ca. 500 m
ca. 500 m
ca. 650 m
ca. 750 m

Son en Breugel has a rich club and sports life. Not far is the sports
and wellness resort Thermae Son and tennis club Son en Breugel.

Town hall: 						approx. 500 m
ASML: 							
approx. 19,1 km
High Tech Campus Eindhoven: 			
approx. 20,5 km
Brainport Industries Campus: 			
approx. 14,4 km
Supermarket Albert Heijn: 				
Restaurant ‘t Kleijn Geluck: 				
Cafe-restaurant De Zwaan: 				
Hotel-Restaurant La Sonnerie: 			

approx. 500 m
approx. 500 m
approx. 650 m
approx. 750 m

Voetbal (SBC):					ca. 2,5 km
Tennisvereniging Son en Breugel:			
ca. 650 m
Hockey (HTC Son):					
ca. 2,2 km
Zwembad Son:					ca. 2.000 m
Golfclub Son:						ca. 2,3 km

Soccer (SBC): 						approx. 2,5 km
Tennis club Son en Breugel: 				
approx. 650 m
Field hockey (HTC Son): 				
approx. 2.2 km
Swimming pool Son: 					
approx. 2,000 m
Golf Club Son: 					
approx. 2,3 km

Vliegveld (Eindhoven Airport):			
ca. 14,8 km
NS-station (Eindhoven Centraal):			
ca. 10,4 km
Tankstation (TinQ):					ca. 1.300 m
Bushalte (17 septemberplein):			
ca. 400 m

Airport (Eindhoven Airport): 			
NS-station (Eindhoven Central Station): 		
Fuel station (TinQ): 					
Bus stop (17 septemberplein): 			

approx. 14,8 km
approx. 10,4 km
approx. 1,300 m
approx. 400 m
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LEGENDA

Plangebied
ENKELBESTEMMINGEN

Agrarisch
Agrarisch met waarden
Bedrijf
Bedrijcenterrein
Bos

Geluidzone
Luchtvaartverkeerzone
Vrijwaringszone
Milieuzone
Veiligheidszone
Wetgevingzone

Centrum

Reconstructiewetzone

Cultuur en ontspanning

Overige zone

Detailhandel

AANDUIDINGEN

Dienstverlening

Bouwaanduiding

Gemengd

Functieaanduiding

Groen

Lettertekenaanduiding

Horeca

Maatvoering

Kantoor

FIGUREN

Maatschappelijk

As van de weg

Natuur

Dwarsproﬁel

Overig

Gevellijn

Recreatie

Hartlijn leiding

Sport

Relatie

Tuin

Figuur IMRO2006

Verkeer
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GEBIEDSAANDUIDING

GEBIEDSGERICHTE BESLUITEN

Water

Besluitgebied

Wonen

Besluitvak

Woongebied

Besluitsubvak
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ALGEMENE INFORMATIE

Verkoopprocedure
Alle door Cato Makelaars en de verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend worden gezien als een uitnodiging tot het uitbrengen van een bieding.
Het doen van een bieding betekent niet automatisch dat u er rechten aan
kunt ontlenen. Indien de vraagprijs wordt geboden, kan de verkoper beslissen dit bod wel of niet te aanvaarden. Cato Makelaars raadt geïnteresseerden aan een eigen NVM-makelaar in te schakelen voor professionele begeleiding bij bieding en aankoop.
Bieding
• Wenst u een bieding te doen? Dan dienen de volgende zaken benoemd te
• worden:
• Geboden koopsom
• Datum sleuteloverdracht
Eventuele overname roerende zaken
Eventuele ontbindende voorwaarden, bijvoorbeeld financiering.
Koopakte
Bij een tot stand gekomen koopovereenkomst zorgt Cato Makelaars voor
opstelling van de koopakte conform NVM-model. Een waarborgsom of
bankgarantie van tenminste tien procent van de koopsom die wordt voldaan
aan de notaris is daarin gebruikelijk. Voorbehouden kunnen alleen worden
opgenomen (bijvoorbeeld voor het verkrijgen van financiering) indien deze
uitdrukkelijk bij de bieding zijn vermeld.
Onderzoeksplicht
De verkoper van de woning heeft een zogenaamde informatieplicht. De
koper heeft een eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die van belang (kunnen) zijn.
Als koper is het voor u ook zaak u te (laten) informeren over de financieringsmogelijkheden op basis van arbeidssituatie, inkomen, leningen en andere
persoonlijke verplichtingen. Wij raden u aan, voor het doen van bieding,
degelijk onderzoek te (laten) verrichten, ook naar de algemene en specifieke
aspecten van de woning. Nog beter is het om een eigen NVM-makelaar in te
schakelen voor de aankoopbegeleiding.
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GENERAL INFORMATION

Verkoopdocumentatie
Alle vermelde gegevens zijn naar beste kennis en wetenschap en te goeder
trouw door ons weergegeven. Mocht nadien blijken dat er afwijkingen zijn
(bijvoorbeeld in plattegronden, oppervlaktes en inhoud), dan kan men zich
hierop niet beroepen. Alhoewel zorgvuldigheid is betracht, wordt inzake de
juistheid van de inhoud van deze verkoopdocumentatie, noch door de eigenaar noch door de verkopend makelaar, enige aansprakelijkheid aanvaard en
kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De maten van de plattegronden kunnen afwijken aangezien de tekeningen soms verkleind weergegeven
(moeten) worden.
Bedenktijd (Wet Koop Onroerende Zaken)
Als u een woning koopt, hebt u drie dagen bedenktijd. Gedurende deze periode kunt u de overeenkomst alsnog ongedaan maken. De bedenktijd gaat in
zodra de koper de door beide partijen getekende koopovereenkomst of een
kopie daarvan krijgt overhandigd. Ontbindt u binnen de drie dagen van de
wettelijke bedenktijd de koop, dan zijn wij genoodzaakt om hiervoor € 250,administratiekosten in rekening te brengen.
Hoe verder na de bezichtiging?
Niet alleen de eigenaar van de woning maar ook wij zijn benieuwd naar uw
reactie, en wij stellen het zeer op prijs als u ons binnen enkele dagen uw
bevindingen laat weten. Eventueel nemen we graag telefonisch contact met
u op. Vindt u deze woning bij nader inzien toch minder geschikt voor u? Dan
zijn we u graag anderszins van dienst en assisteren we u met alle plezier bij
het zoeken naar een woning die compleet aan uw eisen voldoet. Wij nodigen
u dan ook van harte uit voor een vrijblijvend en persoonlijk adviesgesprek.

Sales procedure
All information provided by Cato Makelaars and the seller should be regarded exclusively as an invitation to submit a bid. Making a bid does not
automatically mean that you can derive rights from it. If the asking price
is offered, the seller may decide whether or not to accept this offer. Cato
Makelaars advises interested parties to engage their own NVM realtor for
professional guidance with bidding and purchase.
• Bid
• Do you wish to make a bid? Then the following things need to be mentioned:
• Bid price
• Date key transfer
Possible takeover of movable property
Any conditions precedent, such as financing.
Deed of purchase
In the case of a purchase agreement that has been concluded, Cato Makelaars will draw up the deed of sale in accordance with the NVM model. A
deposit or bank guarantee of at least ten percent of the purchase price paid
to the civil-law notary is customary. Reservations can only be included (for
example to obtain financing) if these are explicitly mentioned in the offer.

Obligation to investigate
The seller of the property has a so-called information obligation. The buyer
has his own duty to investigate all matters that (may) be of importance.
As a buyer, it is also important for you to be informed about the financing
possibilities based on employment situation, income, loans and other personal obligations. Before submitting a bid, we advise you to have a thorough
investigation carried out, including into the general and specific aspects of
the home. It is even better to use your own NVM realtor for purchase support.
Sales documentation
All information provided is given by us to the best of our knowledge and
belief and in good faith. Should later appear that there are deviations (for
example in maps, surfaces and contents), this cannot be invoked. Although
care has been taken, neither the owner nor the selling realtor accepts any
liability for the accuracy of the contents of this sales documentation and no
rights can be derived from it. The dimensions of the floor plans may vary, as
the drawings may sometimes have to be reduced in size.
Reflection period (Real Estate Purchase Act)
When you buy a property, you have three days to think about it. During this
period, you can still cancel the contract. The cooling-off period starts as soon
as the buyer receives the purchase agreement signed by both parties or a
copy thereof. If you cancel the purchase within three days of the statutory
cooling-off period, we will be obliged to charge an administration fee of €
250.
After the visit?
Not only the owner of the property but also we are curious about your
reaction, and we would appreciate it if you let us know your findings within
a few days. If necessary, we will be happy to contact you by telephone. On
closer inspection, do you find this house less suitable for you? Then we would
be happy to be of service to you in any other way and will gladly assist you
in your search for a property that completely meets your requirements. We
would therefore like to invite you for a free and personal consultation.
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WHY CHOOSE CATO MAKELAARS?

WAAROM CATO MAKELAARS?

1. Ons motto ‘Van goeden huize, voor goede huizen en monumenten’
staat voor onze frisse en bevlogen NVM full service makelaardij in
onroerend goed. Onze verkoopportefeuille omvat louter woningen, appartementen en monumenten van hoog niveau. Wij zijn
proactief in verkoop en marketing, en onze kennis en kunde zijn
gebaseerd op ruim twintig jaar ervaring in de wijde regio.

1. Our motto ‘Van goeden huize, voor goede huizen en monumenten’ (of pedigree, for good houses and monuments) stands for our
fresh and enthusiastic NVM full service real estate agency. Our
sales portfolio comprises only high-end homes, apartments and
monuments. We are proactive in sales and marketing, and our
knowledge and skills are based on more than twenty years of experience in the wider region.

2. Ons team bestaat uit nauw samenwerkende professionals, met
eigen specialismes en netwerken die de verkoop en marketing van
uw object(en) een boost geven. Wij voegen nog meer kwaliteit
aan hoogwaardige aanbod toe, door resultaatgerichte diensten als
professionele styling, (drone-)tv, fotografie en illustraties.

2. Our team consists of professionals working closely together,
with their own specialisms and networks that boost the sales and
marketing of your property(s). We add even more quality to our
high-quality offering, through result-oriented services such as professional styling, (drone) TV, photography and illustrations.

3. Door specialismen en specialisten te bundelen, leveren wij opmerkelijke resultaten bij het vermarkten van goed onroerend goed. Wij
zijn gespecialiseerd in de aan- en verkoop van rijks- en gemeentelijke monumenten en historische panden dankzij uitgebreide studie
en interesse in cultureel erfgoed.

3. By combining specialisms and specialists, we deliver remarkable
results in the marketing of good real estate. We specialize in the
purchase and sale of national and municipal monuments and
historic buildings thanks to extensive study and interest in cultural
heritage.

4.Natuurlijk bent u druk met werk, gezin, familie, sociale netwerken,
andere liefhebberijen en bezigheden; dat begrijpen wij maar al te
goed. Daarom ontzorgen wij u graag, door u optimaal te begeleiden bij de aan- en verkoop van een goed huis.

4.Of course, you are busy with work, family, social networks, other
hobbies and activities; we understand that all too well. That is why
we are happy to relieve you of all your worries by providing you
with the best possible support when buying and selling a good
house.

5. We komen naar u toe en ontvangen u van harte in ons gemakkelijk
bereikbare kantoor. Gesitueerd aan de Parklaan is Interesting Office uitstekend bereikbaar. Het Centraal Station van Eindhoven ligt
op loopafstand. Komt u met de auto? Parkeren doet u op ons eigen
terrein.

5. 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.

OPENINGSTIJDEN
Ons kantoor is geopend op werkdagen van 09.00 uur tot 17.30
uur. Mocht het u doordeweeks niet schikken, dan zijn wij graag bereid om een afspraak met u te maken om u op zaterdag of zondag
te woord te staan.
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OPENING HOURS
Our office is open on working days from 9 am to 5.30 pm. If it does
not suit you during the week, we are happy to make an appointment with you on Saturday or Sunday.
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Parklaan 54-A			

T 040 29 00 620

5613 BH Eindhoven		

M 06 10 34 56 57

www.catomakelaars.nl		

info@catomakelaars.nl

