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Dear sir, madam,

Thank you for your interest in this spacious villa with indoor garage in 
Deurne. To give you a clear and complete picture, this documentation 
contains the following information:

Introduction  8
Facts and Figures  10

Photo’s 14 - 61

Layout (floor plans)  62 - 65
Layout (detailed description)  66 - 71

Location and surrounding area 72 - 77
General information  78 - 81

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 riante, deels onderkelderde villa met 
garage in Deurne. Om u een helder en compleet beeld te geven, bevat 
deze documentatie de volgende informatie:

Introductie     8
Feiten & Cijfers    10

Foto’s      14 - 61

Indeling (plattegronden)   62 - 65
Indeling (uitgebreide omschrijving)  66 - 71

Locatie en omgeving    72 - 77
Algemene informatie    78 - 81

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 VILA WITH BASEMENT, INDOOR 
GARAGE AND GARDEN AROUND

1. Exclusive use of materials. 
Exceptionally solid and luxuriously built in 2007 with high comfort 
and the finest materials in classic timelessness; many natural stone 
elements, custom interior design and domotics. If desired, for sale 
including all upholstery and furnishings.

2. Indoor and outdoor living.
All the space for all the family members to live, work, relax and 
enjoy together in the spacious villa with six (bed)rooms and two 
bathrooms and also with plenty of privacy in the fenced and sunny 
backyard across the full width.

3. Excellent location.
Located in a quiet, beautiful residential area, within walking 
distance of the village centre with all daily amenities and the 
Kasteeltuinen, highway and train connections easy and quick to 
reach.

4. Optimal daylight.
The many and large windows in all facades give the house its light 
and open character; in combination with the long sight lines in the 
garden, it offers freedom, privacy and space.

5. Surprising.
Modest and somewhat closed at the front, surprisingly large and 
open on the inside and at the back. A visit will give you a correct 
and complete impession! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 PLUSPUNTEN  
VAN DEZE ONDERKELDERDE VILLA MET 
GARAGE EN TUIN RONDOM

1. Exclusief materiaalgebruik. 
Buitengewoon degelijk en luxueus gebouwd in 2007 met hoog-
waardig comfort en de fraaiste materialen in klassieke tijdloosheid; 
vele natuurstenen elementen, maatwerk interieurbouw en domoti-
ca. Indien gewenst te koop inclusief alle stoffering en meubilering.

2. Binnen- en buitenleven.
Alle ruimte voor alle gezinsleden om te wonen, leven, werken, 
ontspannen en samen te genieten in de riante villa met zes slaap-/
werkkamers en twee badkamers en ook met volop privacy in de 
omheinde en zonnige achtertuin over de volle breedte.

3. Excellente ligging.
Gelegen op een rustige, mooie woonplek, op wandelafstand van 
het dorpscentrum met alle dagelijkse voorzieningen en de Kasteel-
tuinen, snelweg- en treinverbindingen eenvoudig en snel te berei-
ken.

4. Optimaal daglicht.
De vele en grote raampartijen in alle gevels geven het huis haar 
lichte en open karakter; in combinatie met de lange zichtlijnen in 
de tuin biedt het vrijheid, privacy en ruimte.

5. Verrassend.
Bescheiden en enigszins gesloten aan de voorzijde, verrassend 
groot en open aan de binnenzijde en de achterzijde. Een bezichti-
ging ter plaatse zal u een juist en compleet beeld geven!
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INTRODUCTION 
 
The detached villa was built in 2007 by a real entrepreneur, entire-
ly according to his wishes and requirements, in cooperation with 
an architect and interior designer. The luxuriously finished family 
home with plenty of space is now coming onto the housing market 
for the first time. 
 
With a spacious living and dining room, six bedrooms/studies 
and two bathrooms, the whole family has plenty of space. Worth 
mentioning are the beautiful study, the atelier and the master suite 
(bedroom, wardrobe wall and bathroom) on the ground floor, 
overlooking the mature, enclosed garden with plenty of privacy. 
 
The villa is also surprising below ground level; in the basement 
you will find a wine cellar, storage room and large multifunctional 
space. 
 

INTRODUCTIE

De vrijstaande villa is in 2007 gebouwd door een echte onderne-
mer, geheel naar zijn wensen en eisen, in samenwerking met een 
architect en binnenhuisarchitect. Het luxe afgewerkte familiehuis 
met veel ruimte komt nu voor het eerst op de woningmarkt.

Met een riante woon- en eetkamer, zes slaap-/werkkamers en twee 
badkamers heeft het hele gezin alle ruimte. Vermeldenswaardig 
zijn de fraai werkkamer, de atelierruimte en de master-suite (slaap-
kamer, garderobewand en badkamer) op de begane grond, met 
uitzicht op de volwassen, omheinde tuin met volop privacy.

Ook ondergronds is de villa verrassend; in het souterrain zijn nog 
een wijnkelder, bergkamer en grote multifunctionele ruimte te 
vinden.
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detached villa with basement, garage and landscaped garden around 

2007 
 
Municipality of Deurne 
Section K 
Numbers 1736, 1737 and 1740 
1218 m² 
 
 
 
approximately 400 m² 
 
approximately 70 m² 
 
 
approximately 30 m² 
 
 
approximately 500 m² 
 
approximately 1680 m³ 
 
  
 
 
7 rooms (living and dining area and 6 bedrooms/studies) 
 
2 bathrooms, on the ground floor and on the 1st floor 
 
garage, parking for several cars on site, ample parking on public roads. 
 
 

Object

Year built

Cadastral area

Land area

Livingspace villa 

Surface area other indoor space 
(garage, garage attic, villa attic)

Surface area built outside 
(roofing of villa, roofing of garden)

Total surface area 

Contents house excluding garage (according to measurement certificate)

 

Number of rooms

Number of bathrooms

Parking

vrijstaande, deels onderkelderde villa met inpandige garage en aangeleg-
de tuin rondom

2007

Gemeente Deurne
Sectie K
Nummers 1736, 1737 en 1740
1218 m²

circa 400 m²

circa 70 m²

circa 30 m²

circa 500 m²

circa 1680 m³

 

7 kamers (woon- en eetkamer en  6 slaap-/werkkamers)

2 badkamers, op de begane grond en op de 1e verdieping

inpandige garage, parkeergelegenheid voor meerdere auto’s op eigen 
terrein, volop parkeergelegenheid aan openbare weg.

Object

Bouwjaar

Kadastraal bekend

Perceeloppervlakte

Woonoppervlakte villa 

Oppervlakte overige inpandige ruimte 
(garage, bergzolder garage, bergzolder villa)

Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 
(overkapping villa, overkapping tuin)

Totale oppervlakte 

Inhoud woning exclusief garage (conform meetcertificaat)

 

Aantal kamers

Aantal badkamer

Parkeren

FACTS AND FIGURESFEITEN EN CIJFERS
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C, C, valid until 26.03.2032

yes, Unilin roofing sheets
yes, Rockwool
yes
yes, entire house

central heating combi boiler (HR, 2006), gas fire in living room
entire ground floor and 1st floor
central heating combi boiler (HR, 2006), boiler and close-in boiler

- alarm installation
- Domotics lighting
- Design lighting garden
- fiberglass
- electric curtains
- electric garage door
- electric sun blinds at the back
- wtw installation attic
- airconditioning
- Garden sprinkler system

Baked tiles main building, bituminous roofing flat roofs

built in cavity, hand moulded brick

basement, ground floor, 1st and 2nd floor concrete floors

Hardwood doors, frames and sliding doors in entire house

Wooden inner door frames and blunt wooden inner doors with identical 
identical fittings

Energy label

Insulation of roofs
Insulation of facades

Insulation floors
Insulation glass

 Heating
Underfloor heating

Hot water

Technical facilities

Material roofs

Material of the facades

Material floors

Material of outer frames

Material inner frames

C, geldig tot 26-03-2032

ja, Unilin dakplaten
ja, Rockwool
ja
ja, gehele woning

cv-combi-ketel (HR, 2006), gashaard in woonkamer
gehele begane grond vloer en 1e verdieping
cv-combi-ketel  (HR, 2006), boiler en close-in boiler

- alarminstallatie
- domotica verlichting
- centraal stofzuigsysteem
- design verlichting tuin
- glasvezel
- elektrische gordijnen
- elektrische garagedeuren en poort
- markiezen aan voorgevel en zijgevel
- wtw installatie bergzolder
- airconditioning
- beregeningsinstallatie tuin

gebakken pannen hoofdbouw, bitumineuze dakbedekking  platte daken

in spouw gebouwd, handvormsteen

souterrain, 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

C, valid until 26.03.2032

yes, Unilin roofing sheets
yes, Rockwool
yes
yes, entire house

central heating combi boiler (HR, 2006), gas fire in living room
entire ground floor and 1st floor
central heating combi boiler (HR, 2006), boiler and close-in boiler

- alarm system
- home automation lighting
- central vacuum cleaning system
- design lighting garden
- fibreglass
- electric curtains
- electric garage doors and gate
- awnings on front and side wall
- wtw installation attic
- airconditioning
- garden sprinkler system

baked tiles main building, bituminous roofing flat roofs

built in cavity, hand moulded brick

basement, ground floor, 1st and 2nd floor concrete floors

hardwood doors, 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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OFFICE/STUDY
KANTOOR/WERKKAMER
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SLEEPING WING
SLAAPVLEUGEL
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FIRST FLOOR

EERSTE VERDIEPING
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BASEMENT
SOUTERRAIN
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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 - attic and canopyVILLA - bergzolder en overkapping VILLA - souterrain VILLA - basement
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Vloerafwerking: natuurstenen vloertegels met vloerverwarming 
Wandafwerking: spachtelputz
Plafond afwerking: stucwerk met sierlijsten en inbouwspots 
 
Ontvangsthal: circa 10 m² 
Woon- en eetkamer: circa 72 m² 
Woonkeuken: circa 24 m² 
Bijkeuken/corridor: circa 14 m² 
Werkkamer 1: circa 17 m²
Atelier/werkkamer 2: circa 13 m²

De grote woonkeuken in L-opstelling heeft zicht op de achtertuin. 
Het natuurstenen blad loopt helemaal onder de drie ramen door. 
Boven de Gaggenau vijfpits inductiekookplaat is een rvs-afzuiging. 
Bij de keukenramen zijn 2½ spoelbakken met Quooker met eronder 
de vaatwasser. Aan weerszijden van de Liebherr koelkast zijn twee 
Liebherr vriezers geïnstalleerd. Verder heeft de keuken op maat ge-
maakte servieskasten, een Miele oven en een Miele koffiemachine.

Opzij is een ruime bijkeuken met kasten en aanrecht met goot-
steen. Daarin zijn op hoogte in de kastenwand de aansluitingen 
voor de wasapparatuur gemaakt. De bijkeuken heeft een eigen 
achterdeur en gaat door als corridor naar de inpandige garage en 
naar atelier/werkkamer 2.

De glazen corridor kijkt via het overkapte terras van zo’n 16 
vierkante meter uit over de achtertuin. Helemaal achterin is de 
multifunctionele atelier/werkkamer 2, die dienst kan doen als 2e 
kantoor, speelkamer of extra slaapkamer. Op de entresol met 
schuiftrap op rail onder de dakschuinte, kan eenvoudig een ruime 
slaapplaats worden gecreëerd (of - met een balustrade - een span-
nende verstop- en speelplek voor de jonge gezinsleden). De glazen 
schuifpui geeft direct toegang tot het overkapte terras.

INDELING

De bijzondere aandacht die aan bouw, afwerking en maatwerk in-
richting is besteed, is volop zichtbaar en voelbaar. Zo is de achtper-
soons eettafel op maat gemaakt, evenals diverse kasten(wanden), 
en is de gehele villa uitgerust met domotica. De hoofdtinten in het 
interieur zijn natuurlijk en zacht. Subtiele details uit de plafondlijs-
ten zijn terug te vinden in het gestraalde deurglas en bijvoorbeeld 
het geïntegreerde barmeubel met bijbehorende kasten in de 
woon- en eetkamer.

BEGANE GROND LEEFGEDEELTE

De dubbele voordeur geeft toegang tot de ruime, hoge ontvangst-
hal met garderobenis. Onder de trap is een vernuftige presentatie-
wand gemaakt die de grote trapkast met automatische verlichting 
afsluit.

Dubbele openslaande deuren verbinden de ontvangsthal met de 
woon- en eetkamer. Deze riante L-vormige living laat zich, dankzij 
daglicht van vier zijden, op allerlei manieren indelen en is georiën-
teerd rond de driezijdige open gashaard met natuurstenen onder-
bouw. De gehele kamer is tot in de puntjes afgewerkt, met onder 
meer sierlijsten op de plafonds, plafondspots en gordijnkoven met 
elektrische gordijnen. 

De eetkamer is praktisch gesitueerd naast de dubbele schuifdeuren 
naar de woonkeuken en nabij de dubbele schuifpui naar de achter-
tuin met terras. Aan weerszijden van de keukendeuren zijn maat-
werk servieskasten gemaakt met dubbele kastdeuren.

Er is een fraaie en afsluitbare barwand in de hoek van de zitkamer 
met bijbehorende kasten. Deze bar is compleet met koeling, spoel-
bak, werkblad en kasten voor glazen en drankjes.

Werkkamer 1 heeft aan vier zijden licht en zicht. Desgewenst kan 
dit kantoor van het leefgedeelte worden afgesloten middels de 
dubbele schuifdeuren. De kastenwanden in notenhout zijn op maat 
gemaakt. Deze luxe thuiswerkplek biedt uitzicht op de fraaie ach-
tertuin, die via de schuifpui bereikbaar is.

Floor finish: natural stone floor tiles with underfloor heating
Wall finish: spachtelputz
Ceiling finish: stucco with mouldings and recessed spotlights

Reception hall: approx. 10 m²
Living and dining room: approximately 72 m²
Kitchen diner: approximately 24 m²
Scullery/corridor: approximately 14 m²
Work room 1: approximately 17 m²
Atelier/workroom 2: approximately 13 m²

The large L-shaped kitchen diner has a view of the rear garden. 
The natural stone top runs all the way under the three windows. 
Above the Gaggenau five-burner induction hob is a stainless steel 
extractor. At the kitchen windows, there are 2½ sinks with a Quoo-
ker with the dishwasher underneath. On either side of the Liebherr 
fridge, two Liebherr freezers have been installed. Furthermore, the 
kitchen has custom-made cupboards for dishes, a Miele oven and a 
Miele coffee machine.

To the side is a spacious utility room with cupboards and a sink. 
In it, at the height of the cabinet wall, are the connections for the 
washing equipment. The utility room has its own back door and 
continues as a corridor to the garage and to studio/workroom 2.

The glass corridor looks out over the rear garden via the covered 
terrace of some 16 square metres. At the very back is the multifunc-
tional atelier/werkkamer 2, which can serve as a second office, play-
room or extra bedroom. On the mezzanine floor with sliding stairs 
on rails under the roof slope, a spacious sleeping area can easily 
be created (or - with a balustrade - an exciting hiding and playing 
area for young family members). The glass sliding doors give direct 
access to the covered terrace. 

LAY OUT 
 
The special attention paid to construction, finishing and custom 
furnishing is fully visible and tangible. The eight-person dining ta-
ble, for instance, was made to measure, as were various cupboards 
and walls, and the entire villa is equipped with home automation. 
The main colours in the interior are natural and soft. Subtle details 
from the ceiling moldings can be found in the sandblasted door 
glass and, for instance, in the integrated bar cabinet with matching 
cabinets in the living and dining room.

GROUND FLOOR LIVING AREA

The double front door gives access to the spacious, high lobby with 
cloakroom. Under the stairs, an ingenious presentation wall has 
been created, closing off the large stairwell cupboard with automa-
tic lighting.

Double doors connect the reception hall with the living and dining 
room. Thanks to daylight from four sides, this spacious L-shaped 
living room can be divided in many ways and is oriented around the 
three-sided open gas fireplace with natural stone base. The entire 
room is finished to perfection, with, among other things, moul-
dings on the ceilings, ceiling spots and curtain coves with electric 
curtains. 

The dining room is practically situated next to the double sliding 
doors to the kitchen and near the double sliding doors to the 
backyard with terrace. On either side of the kitchen doors are 
custom-made cupboards with double cabinet doors.

There is a beautiful and lockable bar wall in the corner of the living 
room with matching cupboards. This bar is complete with refrigera-
tor, sink, worktop and cabinets for glasses and drinks.

Study 1 has light and views on four sides. If desired, this office can 
be closed off from the living area by means of the double sliding 
doors. The walnut cabinet walls are made to measure. This luxu-
rious home office offers a view of the beautiful back garden, which 
can be reached through the sliding doors.
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Vloerafwerking: vloerbedekking 
Wandafwerking: spachtelputz
Plafond afwerking: stucwerk

Slaapkamer 3: circa 25 m² 
Badkamer 1: circa 11 m²

Slaapkamer 4: circa 20 m²
Slaapkamer 5: circa 18 m²
Slaapkamer 6: circa 23 m²
Badkamer 2: circa 14 m²
Bergzolder: circa 13 m²

BEGANE GROND SLAAPGEDEELTE

Rechts, via de nis met de meterkast en toilet met marmeren wan-
den, zwevend toilet (Villeroy & Boch) en fontein, is de luxe ou-
derlijke suite. Deze bestaat uit een grote slaapkamer 3 met riante 
garderobekastenwand en de al even ruime badkamer 1 met twee 
wasbakkommen, apothekerskasten, garderobenis met lades, 2e 
toilet, bidet en grote inloopdouche met vloergoot, regendouche, 
zijsproeiers en zitje.

EERSTE ETAGE

De volledige natuurstenen, dichte trap met bronzen leuningen, 
voert naar de grote overloop met balustrade en vide, die dankzij 
de dakkapel met privacyglas boven de dubbele voordeur opvallend 
licht is.  Op de overloop is een separaat 3e toilet met fontein gesitu-
eerd.

Slaapkamer 4 is behoorlijk van formaat en heeft ook een dakka-
pel voor licht en zicht aan de zijgevel. Aansluitend ligt een grote 
bergkamer 1, waar naar wens een dakkapel of -raam kan worden 
toegevoegd voor meer gebruiksgemak. In deze kamer is het domo-
ticasysteem geïnstalleerd.

Slaapkamer 5 met dakkapel op de achtertuin heeft zo mogelijk nog 
meer bergruimte. Opzij ervan is namelijk een bergkamer 2 – onder 
de dakschuinte doch op stahoogte. Hier zijn in de hoek de grote 
boiler, de cv-installatie en het systeem voor de mechanische ven-
tilatie makkelijk toegankelijk. Er is een  dakraam en de opstellings-
ruimte van de warmteterugwininstallatie.

Floor finish: carpet
Wall finish: spachtelputz
Ceiling finish: stucco

Bedroom 3: approximately 25 m²
Bathroom 1: approximately 11 m²

Bedroom 4: approximately 20 m²
Bedroom 5: approximately 18 m²
Bedroom 6: approximately 23 m²
Bathroom 2: approximately 14 m²

The particularly large bedroom 6 also has a dormer window at the 
front, plus a large wardrobe wall in the slope of the roof. In this 
room is the ceiling hatch with vlizotrap to the large storage attic of 
the villa.

Centrally located at the rear of this floor, bathroom 2 is equipped 
with a double sink, glass shower cabin and corner bath with plat-
form. The whole is equipped with a panel radiator and underfloor 
heating. The dormer looks out over the backyard.

SECOND FLOOR

Through the hatch with loft ladder in bedroom 6, is the attic at 
standing height over the full width of the villa accessible. 

GROUND FLOOR SLEEPING AREA 

To the right, through the alcove with the meter cupboard and toi-
let with marble walls, floating toilet (Villeroy & Boch) and fountain, 
is the luxurious parental suite. This consists of a large bedroom 3 
with spacious wardrobe wall and the equally spacious bathroom 1 
with two basins, apothecary cabinets, wardrobe with drawers, 2nd 
toilet, bidet and large walk-in shower with floor gutter, rain sho-
wer, side jets and seat.

FIRST FLOOR

The full stone, closed staircase with bronze banisters, leads to the 
large landing with balustrade and void, which is remarkably light 
thanks to the dormer window with privacy glass above the double 
front door.  On the landing is a separate 3rd toilet with fountain 
located.

Bedroom 4 is quite large and also has a dormer window for light 
and sight on the side wall. Adjacent is a large storage room 1, whe-
re a dormer or window can be added for more convenience. In this 
room, the home automation system installed.

Bedroom 5 with dormer window on the backyard has even more 
storage space if possible. On its side is a storage room 2 - under the 
roof slope but at standing height. Here are in the corner the large 
boiler, the central heating system and the system for mechanical 
ventilation easily accessible. There is a skylight and the installation 
of the heat recovery system.

Ook de bijzonder grote slaapkamer 6 heeft een dakkapel aan de 
voorzijde, plus een grote garderobewand in de schuinte van de 
kap. In deze kamer is het plafondluik met vlizotrap naar de grote 
bergzolder van de villa.

Centraal aan de achterzijde op deze etage, ligt badkamer 2 die is 
voorzien van een dubbele wastafel, glazen douchecabine en hoek-
bad met plateau. Het geheel is voorzien van een paneelradiator en 
vloerverwarming. De dakkapel kijkt uit over de achtertuin.

TWEEDE ETAGE

Via het luik met vlizotrap in slaapkamer 6, is de bergzolder op sta-
hoogte over de volledige breedte van de villa bereikbaar. 
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SOUTERRAIN

De vrijstaande villa is deels onderkelderd. De toegang is in de apar-
te ruimte naast de bijkeuken met bergruimte. Er is daglicht dankzij 
de glazen tegelmuur en de vaste hardhouten trap naar beneden.
Opzij van de vaste keldertrap zijn de systemen voor domotica en 
vloerverwarming achter twee dubbele deuren aan het zicht ont-
trokken.

De trap komt beneden uit in een tussenhal met grote trapkast. 
Daaraan liggen drie multifunctionele ruimtes. In de trapkast is het 
Lubron waterbehandelingssysteem geïnstalleerd.

De voorste ruimte, met kluis, stopcontacten en automatische ver-
lichting, is uitstekend geschikt als bergruimte of wijn- en proefkel-
der. Opzij van de trapkast is een grote berging.

Achterin is een ontspannings- of hobbyruimte van meer dan veer-
tig vierkante meter met centrale verwarming en ventilatie, welke 
voor tal van toepassingen geschikt is; thuisbioscoop, gameroom, 
feestkelder, speelkamer, loungekamer, huisbar of biljartkamer.

INPANDIGE GARAGE

De opmerkelijk grote garage aan de rechterzijde van de villa, is via 
de corridor bereikbaar. De extra brede sectionaaldeur met loop-
deur is automatisch te bedienen. Aan de zijkant vooraan is extra 
ruimte voor een werkplaats, gereedschap en fietsen. Bereikbaar 
via een vlizotrap is de grote bergzolder erboven.

TUINEN EN BUITENRUIMTE

Achter de taxushagen en bijpassende gemetselde pilaren ligt de 
brede voortuin, met in het midden het brede bestrate pad naar de 
entree en rechts de ruime oprit naar de garage. De tuin is goed on-
derhouden, beplant met volwassen bomen en struiken en uitgerust 
met designverlichting. 

De fraaie en goed onderhouden achtertuin over de volle breedte, 
heeft diverse plekken om van het buitenleven te genieten. Dankzij 
de uitgekiende en volwassen begroeiing is privacy hier optimaal. 

Rond de fraaie vijverpartij met goudvissen en door de gehele tuin 
heen is een grote variëteit aan beplanting te vinden. Er is een 
bestraat, fraai terras bij de gemetselde pergola met downlighters; 
heerlijk om op zomeravonden buiten te eten.

De achtertuin is geheel omsloten; wel zo fijn voor kinderen en huis-
dier(en). Aan weerszijden van de vrijstaande villa zijn extra brede 
en afsluitbare poorten, om toch makkelijk met bijvoorbeeld fietsen 
of afvalcontainers achterom te komen en te stallen in de inpandige 
tuinberging. 

Bij de glazen corridor ligt, pal op het westen, een groot overkapt 
terras met windbescherming en natuurstenen bestrating. Het dak 
is uitgerust met luidsprekers, lichtkoepels en Noirot elektrische 
terrasverwarmers. De glazen schuifwand zorgt ervoor dat deze 
terraskamer het gehele jaar door te gebruiken is. 

Achter in de tuin is nog een overkapt terras, compleet met verlich-
ting. Dit Japanse huisje met afmeting van circa 3.56 x 5.31 m staat 
bij de bijpassende beplanting met onder meer esdoorn, achter de 
vijver. In de andere hoek is nog een terrasje bestraat voor een zitje 
in de koelte.

Vloerafwerking: marmoleum 
Wandafwerking: spachtelputz
Plafond afwerking: stucwerk  

Tussenhal: circa 6 m²
Bergkamer: circa 16 m²
Wijnkelder: circa 4 m²
Multifunctionele ruimte: circa 44 m²

Garage: circa 35 m²
Bergzolder: circa 15  m²

BASEMENT 
 
The detached villa has a partial cellar. Access is in the separate 
room next to the utility room with storage space. There is daylight 
thanks to the glass tile wall and the fixed hardwood stairs down.
To the side of the fixed basement staircase, the systems for home 
automation and underfloor heating are hidden from view behind 
two double doors.

The stairs lead down to a hallway with a large staircase cupboard. 
Adjacent to this are three multifunctional rooms. The Lubron water 
treatment system is installed in the stairwell cupboard.

The front room, with a safe, power points and automatic lighting, is 
perfectly suited as a storage room or wine cellar and tasting room. 
To the side of the stairwell is a large storage room.

At the back is a relaxation or hobby room of more than forty squa-
re metres with central heating and ventilation, which is suitable 
for many uses; home cinema, game room, party cellar, playroom, 
lounge room, house bar or billiard room.

GARAGE

The remarkably large garage on the right side of the villa is accessi-
ble via the corridor. The extra wide sectional door with wicket door 
can be operated automatically. On the side in front is extra space 
for a workshop, tools and bicycles. Accessible via a loft ladder is 
the large storage attic above.

GARDEN AND OUTDOOR SPACE

Behind the yew hedges and matching brick pillars is the wide front 
garden, with in the middle the wide paved path to the entrance 
and on the right the spacious driveway to the garage. The garden 
is well maintained, planted with mature trees and shrubs and fitted 
with designer lighting.  

Floor finish: marmoleum
Wall finish: spachtelputz
Ceiling finish: stucco 

Mezzanine: approximately 6 m²
Storage room: approx. 16 m²
Wine cellar: approx. 4 m²
Multifunctional space: approximately 44 m²

Garage: about 35 m²
Storage attic: approximately 15 m²

De fraaie en goed onderhouden achtertuin over de volle breedte, 
heeft diverse plekken om van het buitenleven te genieten. Dankzij 
de uitgekiende en volwassen begroeiing is privacy hier optimaal. 

Rond de fraaie vijverpartij met goudvissen en door de gehele tuin 
heen is een grote variëteit aan beplanting te vinden. Er is een 
bestraat, fraai terras bij de gemetselde pergola met downlighters; 
heerlijk om op zomeravonden buiten te eten.

De achtertuin is geheel omsloten; wel zo fijn voor kinderen en huis-
dier(en). Aan weerszijden van de vrijstaande villa zijn extra brede 
en afsluitbare poorten, om toch makkelijk met bijvoorbeeld fietsen 
of afvalcontainers achterom te komen en te stallen in de inpandige 
tuinberging. 

Bij de glazen corridor ligt, pal op het westen, een groot overkapt 
terras met windbescherming en natuurstenen bestrating. Het dak 
is uitgerust met luidsprekers, lichtkoepels en Noirot elektrische 
terrasverwarmers. De glazen schuifwand zorgt ervoor dat deze 
terraskamer het gehele jaar door te gebruiken is. 

Achter in de tuin is nog een overkapt terras, compleet met verlich-
ting. Dit Japanse huisje met afmeting van circa 3.56 x 5.31 m staat 
bij de bijpassende beplanting met onder meer esdoorn, achter de 
vijver. In de andere hoek is nog een terrasje bestraat voor een zitje 
in de koelte.
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LOCATIE EN UITZICHT

Achter kijkt de villa uit op de bijzonder fraai aangelegde tuin. Aan 
de voorzijde zorgt de al even mooie tuin voor afstand tot de door-
gaande weg Haageind.

De ligging is uitstekend: aan de rand van het centrum (op 500 m) 
en op wandelafstand van de grote Kasteeltuin Deurne (450 m). 
Ook aan Haageind liggen drie Rijksmonumenten: Ruïne Groot Kas-
teel (14e eeuw, 500 m), Klein Kasteel (14e eeuw, 550 m) en water-
molen (1631, 600 m).

DEURNE EN OMGEVING

De ondernemende en energieke Noord-Brabantse gemeente Deur-
ne in de regio Peelland ligt vlak bij het bekende Nationaal Park de 
Groote Peel, op makkelijke afstand van Helmond en Eindhoven. 

Steden buiten de Brainport metropoolregio als Venlo, Roermond 
en Weert zijn in drie kwartier bereikbaar. De huidige gemeente 
bestaat sinds 1926, toen Deurne, Liessel en Vlierden fuseerden, 
inclusief de kernen Sint-Jozefparochie, Zeilberg en Walsberg.

Deurne heeft veel (cultuur)geschiedenis en diverse (Rijks)monu-
menten in huis. Het is de geboorteplaats van kunstschilder Lucas 
Gassel, bekende schrijvers Toon Kortooms (naar wie een park is 
genoemd) en Antoon Coolen, dichter Jan Hanlo, zanger Jules de 
Corte en DAF-familie Van Doorne.

Rijksmonument museum ‘De Wieger’ (op 1.100 m) is de voormalige 
woning van de bekende arts en kunstenaar Wiegersma. Diens zoon 
Friso schreef ‘Het dorp’ voor Wim Sonneveld: Langs het tuinpad 
van mijn vader gaat over de door Wiegersma senior zelf geplante 
bomen rond De Wieger.

Deurne heeft een gezellig centrum met tal van winkels, boetieks en 
goede horeca, met name rond het gemeentehuis (Rijksmonument 
in neo-renaissancestijl, 500 m) en de Sint-Willibrorduskerk (Rijks-
monument, elfde eeuw, 450 m).Vlakbij is bovendien een grote 
variatie aan groen, natuur en recreatiemogelijkheden te vinden. 
Deurne zelf heeft diverse parken.

VOORZIENINGEN EN AFSTANDEN

Kinderdagverblijf Kiekeboe:    ca. 160 m
Kinderdagverblijf Puk:    ca. 650 m
Basisschool Sint Willibrordus:   ca. 600 m
Sociocratische Leeromgeving 
(basis en middelbaar):    ca. 250 m
Sportieve Buitenschoolse Opvang Sportstuif: ca. 1.600 m
Basisschool Heiakker:    ca. 1.000 m
Hub van Doornecollege (vmbo):   ca. 3 km
Willibrord Gymnasium:    ca. 2,8 km
Universiteit (TU/e):     ca. 23,6 km

Huisartsenpraktijk Kerkstraat:   ca. 350 m
Tandartspraktijk Serrarens:    ca. 350 m
Elkerliek ziekenhuis Deurne:    ca. 900 m
Service Apotheek In ‘t Groen:   ca. 280 m

Gemeentehuis:     ca. 500 m

Supermarkt Albert Heijn:    ca. 700 m
Supermarkt Jumbo:     ca. 800 m
Grand Café Beekman & Beekman:   ca. 450 m
Kasteeltuin Deurne:     ca. 450 m

Voetbal SV Deurne:     ca. 2,6 km
Basketbalclub Deurne Pioniers:   ca. 2,7 km
Tennisclub Deurne:     ca. 600 m
Zwembad Laco sportcentrum:   ca. 750 m

Bushalte Kruisstraat:                                                         ca. 160 m
Eindhoven Airport:     ca. 40,1 km
NS-station Deurne:     ca. 1.500 m
Tankstation Tango:     ca. 1.300 m

LOCATION AND VIEWS 
 
At the back, the villa looks out onto the particularly beautifully 
laid-out garden. At the front, the equally beautiful garden provides 
distance from the Haageind through road.

The location is excellent: on the edge of the centre (500 m) and 
within walking distance of the large Deurne Castle Garden (450 m). 
Haageind is also home to three national monuments: Ruins Great 
Castle (14th century, 500 m), Little Castle (14th century, 550 m) and 
Water Mill (1631, 600 m).

DEURNE AND SURROUNDINGS

The enterprising and energetic Noord-Brabant municipality of 
Deurne in the Peelland region lies close to the well-known Groote 
Peel National Park, within easy reach of Helmond and Eindhoven. 

Cities outside the Brainport metropolitan region such as Venlo, 
Roermond and Weert can be reached in 45 minutes. The current 
municipality exists since 1926, when Deurne, Liessel and Vlierden 
merged, including the cores Sint-Jozefparochie, Zeilberg and Wals-
berg.

Deurne has a lot of (cultural) history and several (national) mo-
numents. It is the birthplace of painter Lucas Gassel, well-known 
writers Toon Kortooms (after whom a park is named) and Antoon 
Coolen, poet Jan Hanlo, singer Jules de Corte and DAF-family Van 
Doorne.

Monumental museum ‘De Wieger’ (at 1,100 m) is the former home 
of the well-known physician and artist Wiegersma. His son Friso 
wrote ‘Het dorp’ for Wim Sonneveld: Langs het tuinpad van mijn 
vader is about the trees planted by Wiegersma senior himself 
around De Wieger.

Deurne has a pleasant town centre with numerous shops, bouti-
ques and good restaurants, especially around the town hall (nati-
onal monument in neo-Renaissance style, 500 m) and the Sint-Wil-
librorduskerk (national monument, 11th century, 450 m). Deurne 
itself has several parks. 
 

FACILITIES AND DISTANCES

Child day care centre Kiekeboe:    approx. 160 m
Child day care centre Puk:    approx. 650 m
Primary school Sint Willibrordus:    approx. 600 m
Sociocratic Learning Environment 
(primary and secondary):     approx. 250 m
Extracurricular Childcare Centre Sportstuif:  approx. 1,600 m
Primary school Heiakker:     approx. 1,000 m
Hub van Doornecollege (vmbo):    approx. 3 km
Willibrord Gymnasium:     approx. 2,8 km
University (TU/e):      approx. 23,6 km

General practice Kerkstraat:     approx. 350 m
Serrarens dental practice:     approx. 350 m
Elkerliek hospital Deurne:     approx. 900 m
Service Pharmacy In ‘t Groen:   approx. 280 m

Town hall:       approx. 500 m

Albert Heijn supermarket:     approx. 700 m
Jumbo supermarket:      approx. 800 m
Grand Cafe Beekman & Beekman:    approx. 450 m
Castle garden Deurne:     approx. 450 m

Football SV Deurne:      approx. 2,6 km
Basketball Club Deurne Pioniers:    approx. 2,7 km
Tennis Club Deurne:      approx. 600 m
Laco sports centre swimming pool:    approx. 750 m

Kruisstraat bus stop:      approx. 160 m
Eindhoven Airport:      approx. 40,1 km
NS-station Deurne:      approx. 1.500 m
Tango petrol station:     approx. 1,300 m
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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


