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Dear sir, madam,
 
Thank you for your interest in this luxurious villa with double garage 
and indoor pool in the basement. In order to give you a clear and 
complete picture, this documentation contains the following 
information: 

Introduction  6
Facts and Figures  8

Photo’s 12 - 79

Layout (floor plans)  80 - 83
Layout (detailed description)  84 - 91

Location and surrounding area 92 - 99
General information  100 - 103

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 instapklare en luxueze villa met dubbe-
le inpandige garage en binnenzwembad in souterrain. Om u een helder 
en compleet beeld te geven, bevat deze documentatie de volgende 
informatie:

Introductie     6
Feiten & Cijfers    8

Foto’s      12 - 79

Indeling (plattegronden)   80 - 83
Indeling (uitgebreide omschrijving)  84 - 91

Locatie en omgeving    92 - 99
Algemene informatie    100 - 103

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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1. Low energy consumption 
The complete central heating system with heat pump, the boiler, 
the top cooling system and the thermostat will be completely 
replaced in 2022 (with guarantee) and designed in such a way that 
gas-free consumption is easily possible. In addition, the heat re-
leased from the air drying of the swimming pool area is reused to 
heat the swimming pool water. 
 
2. Excellent location. 
Situated on the edge of the Koudenhoven residential area, in a 
street with local traffic only, within walking distance of the Eckart 
forest, close to primary and secondary schools and about 10 minu-
tes by bike from the city centre and the NS railway station. 
 
3. Surprising. 
Somewhat modest and somewhat closed off at the front, surpri-
singly large and open on the inside and at the back; spacious areas 
for the whole family with no less than six bedrooms, TV room, 
living kitchen with utility room, wellness area with sauna, two 
bathrooms and basement with indoor pool and lounge bar. 
  
4. Luxury and comfort.  
Over the years, under the guidance of an interior designer, the villa 
has become a comfortable and spacious unit of this current era. 
There is a Dolby system from Bose in the TV room and there are 
boxes from Bang and Olufsen in the dining room. These are inte-
grated into the complete Sonos system throughout the villa. There 
are also three built-in smart TVs, if desired picture and sound stay 
behind. 
 
5. Feeling of freedom. 
With many and large windows over the full width of the villa, great 
views of the Fons Linders magnificently landscaped garden and 
sunken patio terrace, both almost south facing with great sense of 
freedom, space and 100% privacy. 
 
 
 
 
 
 

1. Laag energieverbruik
De complete cv-installatie met warmtepomp, de boiler, de top-
koeling en de thermostaat zijn in 2022 compleet vervangen (met 
garantie) en dusdanig uitgevoerd dat op eenvoudige wijze gasloos 
verbruik mogelijk is. Tevens wordt de vrijgekomen warmte van de 
luchtdroging van de zwembadruimte, hergebruikt voor de verwar-
ming van het zwembadwater.

2. Excellente ligging.
Gelegen aan de rand van villawijk Koudenhoven, in straat met 
louter bestemmingsverkeer op loopafstand van wandelbos Eckart, 
dichtbij basis- en middelbare scholen en op circa 10 fietsminuten 
van het stadscentrum met NS-station.

3. Verrassend.
Enigszins bescheiden en wat gesloten aan de voorzijde, verrassend 
groot en open aan de binnenzijde en de achterzijde; riante ruimtes 
voor het hele gezin met maar liefst zes slaapkamers, tv-kamer, leef-
keuken met bijkeuken, wellnessruimte met sauna, twee badkamers 
en souterrain met binnenzwembad en loungebar.

4. Luxe en comfort. 
In de loop der jaren is de villa, onder begeleiding van een binnen-
huisarchitect, een comfortabel en riant geheel van deze huidige tijd 
geworden. Er is een Dolby-systeem van Bose in de tv- kamer en er 
zijn boxen van Bang en Olufsen in de eetkamer. Deze zijn geïnte-
greerd in het complete Sonossysteem in de gehele villa. Ook zijn er 
drie ingebouwde smart tv’s, indien gewenst blijven beeld en geluid 
achter.

5. Gevoel van vrijheid.
Met vele en grote raampartijen over de volle breedte van de villa, 
riant uitzicht op de door Fons Linders magnifiek aangelegde tuin 
alsmede verdiept patioterras, beide nagenoeg op het zuiden gele-
gen met groots gevoel van vrijheid, ruimte en 100% privacy.

5 ASSETS OF THIS LUXURIOUS, BASEMENT VILLA 
WITH DOUBLE GARAGE, INDOOR SWIMMING 
POOL, LOUNGE WITH BAR AND MAGNIFICENT 
GARDEN ALL AROUND

5 PLUSPUNTEN VAN DEZE LUXUEUZE, ONDER- 
KELDERDE VILLA MET DUBBELE INPANDIGE 
GARAGE, BINNENZWEMBAD, LOUNGE MET BAR 
EN MAGNIFIEKE TUIN RONDOM
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The current owners are taking a logical step in their residential 
career: living on a smaller scale now that their three sons have left 
home and they have concluded their professional lives. They are 
giving their luxurious domain to another family, albeit with pain in 
their hearts. 
 
They had the villa built together in 1984 and then adapted it in 2000 
to their personal wishes: “We had our children here and now it is 
getting very big. It has been good. We have had a great time here 
for almost 40 years, and still enjoy the south-facing garden, the ind-
oor swimming pool with lounge, our walk along the noise barrier 
and also the spacious kitchen diner, the central heart of the house. 
 
In 2000 we expanded the kitchen and had the basement built with 
an indoor pool, lounge bar and sunken terrace with stairs to the 
backyard. In this way we were able to preserve the garden as much 
as possible. Around that time, the noise barrier was also con-
structed and we were able to have the outside work done by the 
well-known landscape architect Fons Linders. In 2014 the villa was 
completely restyled under the guidance of an interior designer. 
Now it’s really great: we are completely free, especially downstairs, 
nobody hears or sees us and we still live close to the city and close 
to the schools. In other words, complete freedom, 100% privacy 
and optimal daylight in the villa.” 

INTRODUCTIONINTRODUCTIE

De huidige eigenaren zetten een logische stap in hun wooncarrière: 
kleiner wonen nu hun drie zonen het huis uit zijn en ze hun profes-
sionele leven hebben afgesloten. Ze gunnen – weliswaar met pijn 
in hun hart - hun luxe domein aan een ander gezin.

Ze lieten de villa samen bouwen in 1984 en vervolgens aanpassen 
in 2000 aan hun persoonlijke wensen: “We kregen hier onze kin-
deren en nu wordt het erg groot. Het is mooi geweest. We heb-
ben het bijna 40 jaar heel erg fijn gehad hier, genieten nog steeds 
vooral van de tuin op het zuiden, het binnenzwembad met lounge, 
ons wandelen bovenlangs over de geluidswal en ook van de riante 
leefkeuken, het centrale hart van het huis.

We hebben in 2000 de keuken uitgebouwd en het souterrain laten 
realiseren met een binnenzwembad, loungebar en verdiept terras 
met opgaande trappen naar de achtertuin. Zo konden we de tuin 
maximaal behouden. Rond die tijd werd ook de geluidswal aange-
legd en konden we het geheel buiten onder handen laten nemen 
door de bekende tuinarchitect Fons Linders. In 2014 is de villa com-
pleet gerestyled onder begeleiding van een binnenhuisarchitect. 
Nu is het echt top: we zitten helemaal vrij, vooral beneden, nie-
mand hoort of ziet ons en we wonen toch vlakbij de stad en dicht-
bij de scholen. Oftewel complete vrijheid, 100% privacy en optimaal 
daglicht in de villa.”
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detached, basement villa with indoor pool and lounge in basement, 
double garage, carport and landscaped garden around 
 
1984, basement in 2000, modernised over the years 
 
Municipality Tongelre 
Section G 
Numbers 1558 and 2312       
1678 m² 
 
 
 
approximately 485 m² 
 
 
approximately 110 m² 
 
approximately 10 m² 
 
approximately 5 m² 
 
approximately 610 m² 
 
 
approximately 1760 m³ 
 
 
 
10 rooms (dining room, lounge, TV room, 6 bedrooms/studies and lounge 
area) 
 
3 bathrooms (bathroom 1 on ground floor, bathroom 2 on 1st floor with 
adjacent wellness area, shower with dressing room in basement) and on 
each floor a separate toilet (in total there are 4 toilets)

double garage, carport and storage room on the left side of the villa, 
plenty of parking on site as well as free on the public road

Object 
 
 

Year built 
 

Cadastral area 
 
 

Land area 
 
 

Livingspace villa  
(including double garage and basement) 

 
Surface area outdoor area  

(patio garden basement and carport) 
 

Surface area external storage (bicycle shed) 
 

Other indoor space (wine cellar) 
 

Total surface area 
      

Contents villa  
(according to measurement certificate) 

 
 
 

Number of rooms 
 
 

Number of bathrooms 
 
 
 

Parking 

vrijstaande, onderkelderde villa met binnenzwembad en loungeruimte in 
souterrain, dubbele inpandige garage, carport en aangelegde tuin rondom

1984, in 2000 onderkelderd, in de loop der jaren gemoderniseerd

Gemeente Tongelre
Sectie G
Nummers 1558 en 2312      
1678 m²

circa 485  m²

circa 110 m²

circa 10 m²

circa 5 m²

circa 610 m²

circa 1760 m³

10 kamers (eetkamer, zitkamer, televisiekamer, 6 slaap-/werkkamers en 
loungeruimte)

3 badkamers (badkamer 1 op begane grond, badkamer 2 op 1e verdieping  
met aansluitend wellnessruimte, douche met kleedruimte in souterrain) 
en op iedere woonlaag een separaat toilet (in totaal zijn er 4 toiletten)

dubbele inpandige garage, carport en berging aan linkerzijde van de villa, 
volop parkeergelegenheid op eigen terrein als ook kosteloos aan de open-
bare weg

Object

Bouwjaar

Kadastraal bekend

Perceeloppervlakte

Woonoppervlakte villa 
(inclusief dubbele inpandige garage en souterrain)

Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 
(patiotuin souterrain en carport)

Oppervlakte externe berging (fietsenstalling)

Overige inpandige  ruimte (wijnkelder)

Totale oppervlakte
      

Inhoud villa 
(conform meetcertificaat)

Aantal kamers

Aantal badkamers

Parkeren

FACTS & FIGURESFEITEN & CIJFERS
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C 
 
yes, insulating roof panels 
yes 
yes 
yes, entire house, with rods in and on the glass 

 
- central heating boiler, Intergas HR (2022), easily adaptable to gasless 
consumption 
- central heating combi boiler for pool in basement 
- air heater Brink with energy efficient DC fan (2022) 
- air cooling Brink Inverter (2022) 
- almost entire first floor and basement 
- Nibe boiler 80 liters (2022) 
- xentral heating combi boiler in basement
- close in boiler kitchen 

 
- Sonos installation throughout the villa (remains behind) 
- Dolby surround Bose in the TV room (remains behind) 
- alarm system 
- Finnish sauna, solarium and double whirlpool bath in bathroom 2 
- climate system with air heating (i.e. without radiators or tangible 
airflow), top cooling which dries the air immediately, possibility of adding 
fragrance as well as antistatic filter for allergy sufferers 
- garden irrigation system with rain sensors in the garden around 
- control panel for garden lighting, fountain in patio, awning in patio, ligh-
ting in pool area and roller deck. 
 

 
handmade tiles throughout the villa. 
cavity built, brick, painted white 
concrete floors, attic wooden floor 
 
entire villa with lockable maintenance free plastic tilt and turn windows 
and doors (Weru), the basement is equipped with double maintenance 
free white aluminum doors 
 
wooden interior door frames with solid doors and identical fittings 

Energy label

Roof insulation
Insulation façades

Insulation floors
Insulation glass

Heating

Underfloor heating
Hot water

Technical amenities
 
 
 

 

 
 

Roofing material
Façades material
Flooring material

Material exterior window frames 

Material interior 

C

ja, isolatiedakplaten
ja
ja
ja, gehele woning, met roedes in en op het glas

- cv-ketel, Intergas HR (2022), eenvoudig aanpasbaar naar gasloos verbruik
- cv-combi-ketel t.b.v. zwembad in souterrain
- luchtverwarmer Brink met energiezuinige gelijkstroomventilator (2022)
- luchtkoeling Brink Inverter (2022)
- nagenoeg gehele begane grond en souterrain
- Nibe boiler 80 liter (2022)
- cv-combi-ketel in souterrain
- close in boiler keuken

- Sonos installatie door de gehele villa (blijft achter)
- Dolby surround Bose in de tv-kamer (blijft achter)
- alarminstallatie
- Finse sauna, solarium en tweepersoons whirlpoolbad in badkamer 2
- klimaatsysteem met luchtverwarming (d.w.z. zonder radiatoren of voel-
bare luchtstromen), topkoeling die lucht meteen droogt, mogelijkheid tot 
geurtoevoeging als ook toe te voegen antistatisch filter voor mensen met 
allergieën
- tuinberegeningsysteem met regensensoren in tuin rondom
- bedieningspaneel ten behoeve van tuinverlichting, fontein in patio, 
zonneluifel in patio, verlichting in zwembadruimte en roldek.

handgebakken pannen gehele villa
in spouw gebouwd, baksteen, wit geschilderd
betonnen verdiepingsvloeren, bergzolder houtenvloer

gehele villa voorzien van afsluitbare onderhoudsvrije kunststof draai-/
kiepramen en deuren (Weru), het souterrain is uitgevoerd met dubbele 
onderhoudsvrije witte aluminium harmonicadeuren

houten binnendeur kozijnen met massieve deuren en identiek beslag

Energielabel

Isolatie daken
Isolatie gevels

Isolatie vloeren
Isolatie glas

Verwarming

Koeling
Vloerverwarming

Warm water

Technische voorzieningen

Materiaal daken
Materiaal gevels

Materiaal vloeren

Materiaal buitenkozijnen

Materiaal binnenkozijnen

MATERIAALGEBRUIK USE OF MATERIALS

INSTALLATION & INSULATIONINSTALLATIE & ISOLATIE
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GROUND FLOOR
BEGANE GROND
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SLEEPING / WORKING WING

SLAAP- / WERKVLEUGEL 
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FIRST FLOOR
EERSTE VERDIEPING 
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BASEMENT
SOUTERRAIN
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OUTDOOR SPACE
BUITENRUIMTE



58 59



60 61



62 63



64 65



66 67



68 69



70 71



72 73



74 75



76 77



78 79



80 81

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

VILLA - basementVILLA - souterrain
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Binnen handbereik zijn twee grote inbouw-koelkasten (Gaggenau 
en Siemens) en twee zelf-reinigende combi-ovens (Siemens). Er is 
een dubbel afzuigsysteem met vier metalen filters (Gaggenau).

Aansluitend is de bijkeuken met onhoorbaar en onzichtbaar alle ge-
luidmakende apparatuur: vaatwasser, wasmachine, wasdroger en 
vriezer. Op het aanrechtblad kan snel uit het zicht alle vaat worden 
neergezet. Boven in de zijgevel zijn glazen stenen verwerkt, voor 
extra daglicht. Vanuit hier is er een toegangsdeur met neergaande 
trap naar een sfeervolle en optimale wijnkelder als ook toegang tot 
de dubbele inpandige garage.

BEGANE GROND - SLAAP-/KANTOORVLEUGEL

De rechtervleugel van de villa telt aan de voorzijde maar liefst 
twee slaap-/werkkamers en een complete badkamer. In de corridor 
ernaar toe zijn hoge maatwerk inbouwkasten onzichtbaar geïnte-
greerd in de schuine wand, naast de doorkijk naar de tv-kamer.
Direct ernaast is er badkamer 1 die samen met slaapkamer 1 mo-
menteel als gastensuite op de begane grond wordt gebruikt. De 
marmeren en originele badkamer is compleet ingericht met dub-
bel-wastafelmeubel, vrijhangend closet, bidet, douchecabine en 
tweepersoons ligbad.

De grote en lichte gastenkamer (slaapkamer 1) heeft drie grote 
ramen gericht op de voortuin. Slaap-/werkkamer 2 kijkt eveneens 
fijn uit op de voortuin en is dankzij de ingebouwde maatwerk-kas-
tenwand ook bijzonder geschikt als (thuis)werkplek. Hier is ook de 
postkast.

INDELING BEGANE GROND - WOONVLEUGEL

De riante ontvangsthal heeft een dubbele en geblindeerde voor-
deur met videobel, zodat er vanaf de straat geen inkijk is. Links zijn 
de deuren naar de leefkeuken en de dubbele garage, met ernaast 
de garderobenis, meterkast en het gastentoilet. Er is een plafond-
hoog draai-kiepraam dat uitkijkt over de fraai aangelegde voortuin 
met kompasbestrating.

Vanuit de hal opent de villa zich letterlijk vanuit het midden naar 
de zon en de achtertuin op het zuiden, via dubbele glazen binnen-
deuren met gestraalde sierrand naar de woonkamer. Het gehele 
leefgedeelte is voorzien van een Italiaanse marmeren tegelvloer 
in klassiek Botticino, gelegd door Mario Galante Natuursteen en is 
voorzien van vloerwarming.

De woonkamer heeft een eetgedeelte dat door twee nissen voor 
kunst met spots enigszins is afgescheiden van de zitkamer en 
aansluitend de tv-kamer. Het geheel is uitgevoerd met drie dubbele 
openslaande tuindeuren naar het zonneterras met overkapping.

De open tunnel-houthaard heeft vanuit de zitkamer doorkijk naar 
de verdiept gelegen tv-kamer die eveneens openslaande tuindeu-
ren heeft. Deze lager gelegen kamer is uitgerust met groot tv-
scherm en Dolby surround Bose-systeem. 

Aan de linkerzijde van de ontvangsthal is de riante en bijzonder 
lichte keuken gesitueerd, die dankzij de plafondhoge raampar-
tijen en deuren rechts bij de trap naar de zwembadverdieping 
bijzonder veel daglicht en tuinzicht geven. De Forma keuken met 
Gaggenau-apparatuur is deels origineel en deels uitgebouwd. Het 
keukengedeelte is deels voorzien van een Italiaanse marmeren 
tegelvloer in klassiek Botticino en deels voorzien van een geoliede 
Bourgondische eiken parketvloer.

Het schuine gedeelte naar de haldeur is compleet voorzien van 
kastruimte met een geïntegreerd bureau met verlichting.

Het professionele en ergonomische kookgedeelte bestaat uit een 
keramische kookplaat en een ingebouwde Gaggeau friteuse, grill 
en stoomkoker. Het schuine werkblad bij de 1.5 spoelbak met pro-
fessionele spoelkraan en quooker, is geheel voorzien van een kops 
massief slagersblok. 

Vloerafwerking: Botticino marmer, geolied Bourgondisch eiken parket
Wandafwerking: spachtelputz, pleisterwerk
Plafondafwerking: geschuurd stucwerk 

Ontvangsthal: circa 25 m²
Eet-/woon-/tv- of zitkamer: circa 61 m²
Leefkeuken: circa 37 m²
Bijkeuken: circa 5 m²
Wijnkelder: circa 5 m²
Slaapkamer 1: circa 19 m²
Slaap-/werkkamer 2: circa 10 m²
Badkamer 1: circa 9 m²

Floor finishes: Botticino marble floor tiles, oiled Burgundy oak parquet
Wall finishes: smooth plaster, plaster
Ceiling finish: sanded stucco 

Reception hall: approximately 25 m²
Dining / living / TV room: approximately 61 m²
Kitchen: approximately 37 m²
Utility room: approximately 5 m²
Wine cellar: approximately 5 m²
Bedroom 1: approximately 19 m²
Bedroom/study 2: approximately 10 m²
Bathroom 1: approximately 9 m² 

Within easy reach are two large built-in refrigerators (Gaggenau 
and Siemens) and two self-cleaning combination ovens (Siemens). 
There is a dual exhaust system with four metal filters (Gaggenau).

Connected is the utility room with inaudible and invisible all noisy 
appliances: dishwasher, washing machine, dryer and freezer. On 
the Corian countertop, all dishes can be quickly put down out of 
sight. Above in the side wall are glass bricks processed, for extra 
daylight. From here there is an access door with descending stairs 
to an attractive and optimal wine cellar as well as access to the 
double garage.
 
GROUND FLOOR - BEDROOM/OFFICE WING 
 
The right wing of the villa has no less than two bedrooms/studies 
and a complete bathroom at the front. In the corridor leading to it, 
high custom-made built-in cupboards have been invisibly integra-
ted in the sloping wall, next to the view through to the TV room. 
Right next to it is bathroom 1, which together with bedroom 1 is 
currently used as a guest suite on the ground floor. The marble 
and original bathroom is fully equipped with double washbasin, 
free-hanging toilet, bidet, shower cabin and double bathtub. 
 
The large and bright guest room (bedroom 1) has three large 
windows facing the front garden. Bedroom 2 also looks finely out 
on the front yard and is thanks to the built-in custom cabinets also 
very suitable as (home) work place. Here is also the mailbox.

GROUND FLOOR LAYOUT - RESIDENTIAL WING 
 
The spacious reception hall has a double and blinded front door 
with video bell, so there is no view from the street. To the left are 
the doors to the living kitchen and double garage, with adjacent 
checkroom, meter cupboard and guest toilet. There is a ceiling-high 
tilt-and-turn window that overlooks the beautifully landscaped 
front garden with compass paving.

From the hall, the villa literally opens from the center to the sun 
and the south-facing rear garden, through double glass interior 
doors with blasted decorative border to the living room. The entire 
living area has an Italian marble tile floor in classic Botticino, laid by 
Mario Galante Natural Stone and is equipped with floor heating.

The living room has a dining area that is slightly separated from the 
lounge by two niches for art with spots and then the TV room. The 
whole is equipped with three double sliding garden doors to the 
sun terrace with canopy.

The open tunnel fireplace has a view from the lounge to the lower 
TV room which also has French doors. This lower room is equipped 
with large TV screen and Dolby surround Bose system. 

On the left side of the entrance hall is the spacious and very bright 
kitchen located, which thanks to the ceiling-high windows and 
doors right at the staircase to the pool floor particularly much 
daylight and garden views. The Forma kitchen with Gaggenau 
appliances is partly original and partly expanded. The kitchen area 
is partly fitted with an Italian marble tiled floor in classic Botticino 
and partly with an oiled Burgundy oak parquet floor.

The sloping area to the hall door is completely fitted with cupboard 
space with an integrated desk with lighting.

The professional and ergonomic cooking area consists of a cera-
mic hob and a built-in Gaggeau fryer, grill and steam cooker. The 
sloping countertop near the 1.5 sink with professional sink faucet 
and quooker, is fully equipped with a copper solid butcher block. 
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Vloerafwerking: vloerbedekking
Wandafwerking: spachtelputz, pleisterwerk
Plafondafwerking: geschuurd stucwerk, schroten wit

Slaapkamer 3 incl. garderobekamer: circa 40 m²
Slaapkamer 4: circa 8 m²
Slaapkamer 5: circa 8 m²
Slaapkamer 6: circa 11 m²
Badkamer 2: circa 7 m²
Wellnessruimte: circa 27 m²

Aan de andere zijde van deze forse ruimte, met makkelijk plaats 
voor diverse thuissportapparatuur, is nog een behoorlijke berg- en 
technische kamer die fraai is weggewerkt achter louvredeuren. 
Hier is de cv-ketel met warmtewisselaars geïnstalleerd (2022).

Ook is hier het klimaatsysteem dat de gehele villa bedient. Het 
systeem droogt én koelt de lucht binnenshuis, zonder voelbare 
luchtstromen. Erin kan extra een antistatische filter worden ge-
monteerd (ideaal voor bewoners/gasten met allergieën), terwijl 
eveneens geurstoffen aan de verwarmingslucht kunnen worden 
toegevoegd.

EERSTE VERDIEPING

Vanuit de ruime ontvangsthal voert de strakke, halfopen design-
trap met kinderhek naar de grote en lichte overloop met dakkapel-
len en dimbare plafondspots. De trap is rondom afgezet met een 
maatwerk balustrade van hout met glas.

De gehele linkervleugel is het ouderlijk domein. De riante slaapka-
mer 3 heeft een eigen kleedruimte achter de maatwerk Sucupira 
houten roomdivider met tv en spiegel. De lades zijn qua diepte 
optimaal afgestemd op de dakschuinte en bieden veel bergruim-
te. Bij het kleedgedeelte is bovendien de inloop-garderobekamer, 
waar de dakschuinte efficiënt is benut voor veel bergruimte. Extra 
handig: er zijn bij de deur USB-aansluitpunten om apparaten op te 
laden zodat die niet naast het bed hoeven te liggen. 

Aan linkerkant van het bed is een niet zichtbare deur naar de ruime 
bergzolder boven de keukenaanbouw, zodat ook hier de ruimte 
onder de dakschuinte optimaal wordt benut.

Aan de ruime en lichte overloop liggen nog drie ruime slaapkamers, 
elk met een flinke dakkapel en het aparte toilet.

Helemaal rechts van de overloop is badkamer 2 gesitueerd. Hier 
zijn een dubbele-wastafelmeubel en een douchecabine (in 2014 ge-
restyled) aan weerszijden van de dakkapel. Het wandmeubel heeft 
softclose lades met ingebouwde stopcontacten, wasmanden en 
een Corian blad, terwijl de spiegel ledverlichting bevat. De tweede 
deur in deze badkamer voert naar de wellness- en sportruimte.

Deze volwaardige en multifunctionele wellness- en relaxruimte 
heeft twee grote dakramen en bergruimte onder de dakschuinte. 
In de hoek bij de deur is het tweepersoons Ucosan whirlpoolbad 
geïnstalleerd. Ernaast is een ruime linnenkast.

De hoek is geheel gewijd aan de royale vierpersoons houten Finse 
sauna met elektrische kachel. Ervoor is in het plafond een solarium 
geïnstalleerd, met een combinatie van infrarood- en UV-lampen.

FIRST FLOOR 
 
From the spacious reception hall, the sleek, semi-open design 
staircase with child gate leads to the large and bright landing with 
dormer windows and dimmable ceiling spotlights. The staircase is 
trimmed all around with a custom wood and glass balustrade. 
 
The entire left wing is the parental domain. The spacious bedroom 
3 has its own dressing area behind the custom-made Sucupira 
wooden room divider with TV and mirror. The depth of the drawers 
is optimally adapted to the roof slope and offers a lot of storage 
space. Next to the dressing area is the walk-in wardrobe room, 
where the roof angle has been efficiently used for a lot of storage 
space. Extra practical: There are USB sockets at the door for char-
ging devices so that they do not need to be next to the bed.  
 
On the left side of the bed is a hidden door to the spacious attic 
above the kitchen extension, so that here too the space under the 
roof slope is used optimally. 
 
On the spacious and bright landing are three more spacious be-
drooms, each with a large dormer and the separate toilet. 
 
To the right of the landing is bathroom 2 located. Here are a double 
sink cabinet and a shower cabin (restyled in 2014) on either side of 
the dormer. The wall unit has soft-close drawers with built-in soc-
kets, laundry baskets and a Corian top, while the mirror contains 
LED lighting. The second door in this bathroom leads to the well-
ness and sports area. 
 
This fully-fledged and multifunctional wellness and relaxation room 
has two large skylights and storage space under the roof slope. In 
the corner by the door is the two-person Ucosan whirlpool batht-
ub. Next to it is a spacious linen cupboard. 
 
The corner is entirely devoted to the generous four-person 
wooden Finnish sauna with electric heater. In front of it, a solarium 
with a combination of infrared and UV lamps has been installed in 
the ceiling.

Floor finish: carpet 
Wall finishes: smooth plaster, plaster 
Ceiling finish: sanded stucco, white boards 
 
Bedroom 3 incl. wardrobe room: approximately 40 m² 
Bedroom 4: approximately 8 m² 
Bedroom 5: approximately 8 m² 
Bedroom 6: approximately 11 m² 
Bathroom 2: approximately 7 m² 
Wellness area: approximately 27 m²

On the other side of this large room, which can easily accommoda-
te various home sports equipment, is another decent storage and 
technical room that is beautifully concealed behind louvered doors. 
This is where the central heating boiler with heat exchangers was 
installed (2022). 
 
Also here is the climate system that serves the entire villa. The 
system dries and cools the air indoors, without any perceptible air 
currents. An additional antistatic filter can be fitted (ideal for resi-
dents/guests with allergies), while fragrances can also be added to 
the heating air. 
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Vloerafwerking: gebakken vloertegels
Wandafwerking: pleisterwerk
Plafondafwerking: akoestisch spuitmateriaal

Zwembad en loungeruimte: circa 120 m²
Technische ruimte: circa 22 m²
Kleedruimte met douche: circa 6 m² 
Verdiept terras: circa 93 m²

Boven het zwembad is een vernuftige en fraaie dakkoepel ge-
maakt, voor extra daglicht en hoogte. Boven in de tuin, is deze 
koepel gevat in een met sedum bedekt ‘dak’, dat naadloos aansluit 
bij terras en tuin.

Tussen het zwembad en de huiskamer met bar is een ruim lounge-
gedeelte met zithoek en ingebouwde tv. De hoek van de ruimte 
is uitgevoerd met een tweetal harmonica schuifpuien, voor veel 
daglicht en directe toegang tot het verdiepte terras met honderd 
procent privacy.

Via de fraaie en verlichte trappen, geflankeerd door kasteelachtige 
muren in Cotswold kalksteen met twee symmetrische vijvers met 
leeuwenkop-fonteinen, is de tuin boven makkelijk bereikbaar. Het 
riante en verdiepte terras heeft rvs-afvoergoten en vangt totaal 
geen wind of geluid. De ‘kasteelmuren’ zijn begroeid met diverse 
hangplanten en ’s zomers groen.

Naast het verdiepte terras is een ruime en luxe bar gemaakt met 
robuuste en knoestige eikenhouten vloer, borreltafel, tropisch 
hardhouten aanrechtblad met spoelbak, programmeerbare ledver-
lichting, voorraad- en glazenkasten, koelkast en wijnkoeling.

SOUTERRAIN MET BINNENZWEMBAD, LOUNGE 
MET BAR EN VERDIEPT PATIOTERRAS

De eiken trap vanuit de leefkeuken voert naar de loungeverdieping, 
een relaxruimte met sfeervol huiskamergevoel, een riant binnen-
zwembad, een loungegedeelte met bar en 100%  privacy biedend 
verdiept patioterras.

In de traphal is het bedieningspaneel voor de binnen- en buitenver-
lichting, de fonteinen, de zonneluifel in de patio en de zwembadin-
stallaties, met erachter de meterkast. De veilig afsluitbare glazen 
deur komt uit bij het ruime binnenzwembad met jetstream, onder 
water verlichting, inlooptrap, robotreiniger en isolerend en auto-
matisch dek.

Het zwembad met afmeting van circa 8.00 x 4.00 x 1.50 m heeft 
amper chloor nodig, omdat het is uitgerust met een ionisator. De 
gehele ruimte zelf is uitgerust met ontvochtigend klimaatsysteem 
met krachtige regelbare ventilatie, voor een prettig binnenklimaat. 
Het gehele plafond is voorzien van akoestisch en brandwerend 
materiaal.

Alle apparatuur is overzichtelijk geïnstalleerd in de technische ruim-
te achter het zwembad. Ertegenover is een apart toilet met Corian 
wastafelblad, een handdoekenkast en een ruime kleedkamer met 
inloopdouche.

De technische ruimte bevat drie beveiligde waterpompen met 
alarm, die afvoerwater wegpompen; twee die om beurten werken, 
eentje reserve vanwege de ligging onder het grondwaterpeil. 

Ook het computergestuurde Hunter groepen-beregeningssysteem 
voor de tuin is hier geïnstalleerd, evenals de zwembadionisator, 
doucheboiler, zwembadrobot en vloerverwarming. De ontvoch-
tiger voor de ruimte heeft warmteterugwinning die afgegeven 
wordt aan het zwembad, dat vanwege de ondergrondse ligging 
sowieso al weinig verwarming behoeft.

Floor finish: baked floor tiles 
Wall finishes: plaster 
Ceiling finish: acoustic spray material 
 
Swimming pool and lounge area: approximately 120 m² 
Technical room: approximately 22 m² 
Changing room with shower: approximately 6 m²  
Floor terrace: approximately 93 m²

The roof dome above the swimming pool provides extra daylight 
and height. Above in the garden, this dome is enclosed in a sedum-
-covered ‘roof’ that blends seamlessly with the terrace and garden. 
 
Between the swimming pool and the living room with bar is a 
spacious lounge area with sitting area and built-in TV. The corner 
of the room is fitted with two harmonica sliding doors, providing 
plenty of daylight and direct access to the sunken terrace with one 
hundred per cent privacy. 
 
Through the beautiful and illuminated stairs, flanked by castle-li-
ke walls in Cotswold limestone with two symmetrical ponds with 
lion’s head fountains, the garden above is easily accessible. The 
spacious and sunken terrace has stainless steel drainage channels 
and catches absolutely no wind or noise. The ‘castle walls’ are over-
grown with various hanging plants and summer greenery. 
 
Next to the sunken terrace, a spacious and luxurious bar has been 
built with a robust and knotty oak floor, drinks table, tropical hard-
wood counter top with sink, programmable LED lighting, storage 
and glass cabinets, refrigerator and wine cooler.

BASEMENT WITH INDOOR POOL, LOUNGE AREA 
WITH BAR AND SUNKEN PATIO TERRACE 
 
The oak staircase from the living kitchen leads to the lounge floor, 
a relaxation area with an attractive living room feel, a spacious ind-
oor pool, a lounge area with bar and 100% privacy offering sunken 
patio terrace.

In the staircase hall is the control panel for the interior and exterior 
lighting, fountains, patio awning and pool installations, with behind 
it the meter cupboard. The securely locked glass door leads to the 
spacious indoor pool with jet stream, underwater lighting, walk-in 
stairs, robotic cleaner and insulated and automatic deck.

The pool measuring approximately 8.00 x 4.00 x 1.50 m hardly 
needs any chlorine as it is equipped with an ionizer. The entire 
room itself is equipped with dehumidifying climate system with 
powerful adjustable ventilation, for a pleasant indoor climate. The 
entire ceiling is equipped with acoustic and fire resistant material.

All equipment is conveniently installed in the technical room be-
hind the pool. Opposite is a separate toilet with Corian sink top, a 
towel cabinet and a spacious dressing room with walk-in shower.

The technical room contains three secure water pumps with alarm, 
which pump out drainage water; two that work in turn, one reser-
ve due to its location below the groundwater level. 

The computerized Hunter group irrigation system for the garden is 
also installed here, as well as the pool ionizer, shower water hea-
ter, pool robot and underfloor heating. The dehumidifier for the 
room has heat recovery which is given off to the pool, which requi-
res little heating anyway because of its underground location. 
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Met name in de zomer trekken de fraai gemetselde muren de 
aandacht, dankzij de gevarieerde hangende begroeiing en de geu-
rende gele rozen op stam. De goudkleurige Cotswold kalksteen in 
muren en bestrating zorgt voor een zomerse, mediterrane sfeer.

Vlak voor dit verdiepte gedeelte nabij de openslaande tuindeuren 
van de woonkamer, is een riant zit- en eetterras met complete 
privacy en aluminium overkapping met elektrisch lamellendak met 
verlichting en stopcontacten.

Links ervan is het sedumdak dat naadloos de zwembadverdieping 
afdekt, met in het midden de fraaie hexagonale dakkoepel met 
ramen. Links en rechts zorgen pergola’s met volwassen klimplan-
ten voor groene hoogte. Bij en rond het hoofdterras vormen fraaie 
bakken de keukenkruidentuin.

Rechts naast de villa is een klassieke tuin aangelegd met bloemen-
perken, borders en buxus. Badkamer 1 kijkt erop uit. Dit deel is met 
een afsluitbare poort afgesloten van de voortuin.

Links, naast de carport, is een ruime en bestrate afvalcontainerstal-
ling en opslag voor haardhout die door een hederahaag aan het 
oog worden onttrokken.

De gehele buitenruimte is afgesloten en veilig. Het geheel is om-
heind - de hekken met heidematten staan op eigen grond - en de 
privacy is optimaal. Ook de geluidswal is veilig, dankzij hekwerk en 
takkenwal bovenop en de steile helling, dichte begroeiing, hoog 
hekwerk, plantsoen en sloot aan de wegkant.

INPANDIGE DUBBELE GARAGE, CARPORT EN FIET-
SENSTALLING

De brede oprit voert links naar de verlichte carport, achter de dub-
bele, afsluitbare poort. Achter de ruime carport is nog een verlichte 
fietsenstalling en berging voor tuinmachines.

Rechtdoor is de dubbele inpandige garage met elektrische kantel-
deur. De lichte en inpandige garage heeft aan weerszijden ramen, 
een loopdeur naar de ontvangsthal, naar de bijkeuken en een bui-
tendeur naar de carport. Ook hier is het vloerverwarmingssysteem 
geïnstalleerd. Er is plaats voor twee auto’s plus kastenwand. Op de 
oprit zelf kunnen nog drie tot vier auto’s parkeren.

TUIN RONDOM EN BUITENRUIMTE

De gehele buitenruimte is stijlvol en klassiek vormgegeven door 
tuinarchitect Fons Linders (ontwerptekeningen inclusief beplan-
tingsschema zijn aanwezig).

De beplanting is bijzonder gevarieerd in hoogte, breedte, bloeiwij-
zen en kleur, met onder meer klassieke buxus- en beukenhagen en 
tal van volwassen loof- en naaldbomen. Blikvanger aan de voor-
zijde bij het entreebordes is de in Belgisch hardsteen uitgevoerde 
windroos met led-grondverlichting rond de plataan met bescherm-
hek.

Aan de achterzijde is de geluidswal optimaal geïntegreerd in de 
buitenruimte, met onderhoudsvriendelijke bodembedekkers, 
volwassen bomen, tropisch hardhouten trappen, wandelpaden 
bovenlangs en halverwege de helling, een ecologische takkenwal 
langs de afscheiding en zelfs een lange glijbaan op het talud met 
kunstgras landing onderaan. Het groene geheel is in trek bij nuttige 
insecten, vele vogels, eekhoorntjes en egeltjes.

Met Frans aandoende kasteelmuren en twee waterpartijen met 
leeuwenkop-muurfonteinen zijn de verlichte trappen met tussen-
bordes en het souterraine terras stijlvol geïntegreerd in de buiten-
ruimte.

In summer in particular, the beautifully bricked walls attract at-
tention, thanks to the varied hanging vegetation and the fragrant 
yellow roses on trunks. The golden Cotswold limestone in the walls 
and paving create a summery, Mediterranean atmosphere. 
 
Just in front of this sunken area, near the garden doors of the living 
room, is a spacious sitting and dining terrace with complete privacy 
and an aluminium canopy with an electric slatted roof with lighting 
and sockets. 
 
To the left is the sedum roof that seamlessly covers the pool floor, 
with the beautiful hexagonal roof dome with windows in the 
middle. To the left and right, pergolas with mature climbing plants 
provide green height. Near and around the main terrace, attractive 
containers form the kitchen herb garden. 
 
To the right of the villa, a classical garden has been laid out with 
flower beds, borders and boxwood. Bathroom 1 looks out onto it. 
This area is closed off from the front garden by a lockable gate. 
 
To the left, next to the carport, is a spacious and paved waste con-
tainer shed and storage area for firewood, hidden from view by a 
hedge. 
 
The entire outdoor area is enclosed and secure. The whole area is 
fenced - the fences with heath mats are on private land - and priva-
cy is optimal. The sound barrier is also safe, thanks to fencing and 
branch embankment on top and the steep slope, dense vegetation, 
high fencing, park and ditch on the road side. 

DOUBLE INTEGRAL GARAGE, CARPORT AND BIKE 
SHED 
 
The wide driveway leads left to the illuminated carport, behind the 
double lockable gate. Behind the spacious carport, there is also an 
illuminated bicycle shed and storage room for garden machinery. 
 
Straight ahead is the double integral garage with electric up-and-
over door. The bright and indoor garage has windows on both 
sides, a wicket door to the reception hall, to the utility room and an 
outside door to the carport. Also here is the underfloor heating sys-
tem installed. There is room for two cars plus closets. The driveway 
itself can accommodate three to four more cars. 
 
 
SURROUNDING GARDEN AND OUTDOOR AREA 
 
The entire outdoor area has been stylishly and classically designed 
by garden architect Fons Linders (design drawings including plan-
ting scheme are available).

The planting is particularly varied in height, width, inflorescence 
and color, including classic boxwood and beech hedges and nume-
rous mature deciduous and coniferous trees. The eye-catcher at 
the front near the entrance is the wind rose in Belgian bluestone 
with LED ground lighting around the plane tree with protective 
fence.

At the rear, the noise barrier is optimally integrated into the out-
door space, with low-maintenance ground cover plants, mature 
trees, tropical hardwood stairs, footpaths at the top and halfway 
up the slope, an ecological branch bank along the partition and 
even a long slide on the slope with artificial grass landing at the 
bottom. The greenery is in demand by beneficial insects, many 
birds, squirrels and hedgehogs.

With French-looking castle walls and two water features with 
lion-head wall fountains, the illuminated stairs with intermediate 
landing and the souterrain terrace are stylishly integrated into the 
outdoor space.
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Groen
Eindhoven is een van de groenste steden van Nederland. Dat is 
vooral zichtbaar in bijvoorbeeld Genneper Parken, het lommerrijke 
Stadswandelpark met beeldentuin en het Philips De Jongh wandel-
park.

Culinair
In stad en regio vindt u diverse restaurants met een Michelinster, 
zoals Zarzo, Wiesen, Karpendonkse Hoeve, De Rozario (Helmond), 
Eden (Valkenswaard) en Wollerich (Sint-Oedenrode). Tribeca (Hee-
ze), De Lindehof (Nuenen) en De Treeswijkhoeve (Waalre) hebben 
zelfs twee sterren.

De stad telt ook trendy hotspots zoals de Downtown Gourmet 
Market en Kazerne Home of Design, en diverse vernieuwende 
restaurants - zoals DOYY (Bib Gourmand van Michelin), eetcafés en 
culinaire winkels in allerlei smaken en concepten.

Hip stadscentrum Strijp-S heeft bijvoorbeeld het Ketelhuis, Intel-
ligentia Taste Rooms en Mood. Even verderop op Strijp-R vindt u 
het domein van vermaard designer Piet Hein Eek, met restaurant, 
winkel, expo, galerie, ontvangstruimte, werkplaatsen en kantoren. 
In het stadscentrum 

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

LOCATIE EN OMGEVING

De excellente ligging van deze luxe villa mag benadrukt worden, 
want die is meer dan uitstekend: in alle rust naast natuurgebied 
Koudenhoven met wandelbos Eckart en toch op maar tien minuten 
fietsen van hartje Eindhoven.

Ook het nabije Van Gogh-dorp Nuenen is eenvoudig per fiets of bin-
nendoor wandelend door het natuurgebied bereikbaar, evenals de 
Opwettense Molen en de Collse Watermolen die Van Gogh beide 
schilderde.

De rustige straat met louter bestemmingsverkeer en veel land-
schapsgroen ligt aan de rand van villawijk Koudenhoven. De buurt 
is gemêleerd, inclusief gezinnen met (jonge) kinderen.

EINDHOVEN EN OMGEVING

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

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

Greenery 
Eindhoven is one of the greenest cities in the Netherlands. This 
is particularly visible in, for example, Genneper Parks, the leafy 
Stadswandelpark with sculpture garden and the Philips De Jongh 
walking park. 
 
Culinary 
In the city and region, you will find various restaurants with a Mi-
chelin star, such as Zarzo, Wiesen, Karpendonkse Hoeve, De Roza-
rio (Helmond), Eden (Valkenswaard) and Wollerich (Sint-Oedenro-
de). Tribeca (Heeze), De Lindehof (Nuenen) and De Treeswijkhoeve 
(Waalre) even have two stars. 
 
The city also has trendy hotspots such as the Downtown Gour-
met Market and Kazerne Home of Design, and various innovative 
restaurants - such as DOYY (Bib Gourmand from Michelin), eateries 
and culinary shops in all flavours and concepts. 
 
City centre Strijp-S has, for example, the Ketelhuis, Intelligentia 
Taste Rooms and Mood. A little further on at Strijp-R, you will find 
the domain of renowned designer Piet Hein Eek, with a restaurant, 
shop, exhibition, gallery, reception area, workshops and offices. In 
the city centre  
 
Sports 
Eindhoven is also known as a sports city, of course thanks to top 
football club PSV and the international Pieter van den Hoogen-
band swimming stadium. There are various golf courses nearby: De 
Gulbergen, Eindhovensche Golf, Golf & Countryclub De Tongelreep 
and Golfclub De Gendersteyn. Furthermore, the city has various 
swimming pools, an ice rink and numerous sports clubs, schools 
and accommodations, also for the urban sports for which Eindho-
ven is known. 

LOCATION AND SURROUNDINGS 
 
The excellent location of this luxury villa should be emphasised, 
because it is more than excellent: in all tranquillity next to the Kou-
denhoven nature reserve with Eckart walking forest and yet only a 
ten-minute bike ride from the centre of Eindhoven. 
 
The nearby Van Gogh village of Nuenen is also easy to reach by 
bicycle or by walking through the nature reserve, as are the Op-
wettense Molen and the Collse Watermolen, both painted by Van 
Gogh. 
 
The quiet street with only local traffic and lots of landscape greene-
ry is located on the edge of the Koudenhoven villa district. The 
neighbourhood is mixed, including families with (young) children. 
 
 
EINDHOVEN AND SURROUNDINGS 
 
Technology, design and knowledge 
Eindhoven has grown internationally in recent years and is 
renowned for its technology, design and knowledge. The Brain-
port region of Eindhoven is one of the world’s smartest regions. 
Government, knowledge institutions and large companies work 
closely together on the tasks for tomorrow’s society, especially in 
the fields of energy, health and mobility. This happens mainly at 
the Technical University Eindhoven, Fontys Hogescholen, Design 
Academy, the High Tech Campus Eindhoven, Brainport Industries 
Campus, the Automotive Campus in Helmond and at companies 
like ASML, NXP, DAF, Philips and their many high-quality chain part-
ners. 
 
Culture 
Eindhoven also has a lot to offer culturally, with the internationally 
renowned Van Abbemuseum, the Park Theatre and various stages 
for classical and modern music, such as Effenaar and Muziekge-
bouw Eindhoven. 
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Kinderopvang (Korein Kindcentrum ‘t Hofke): ca. 900 m
Basisschool (De Boog):    ca. 900 m
Basisschool (Salto International School RISE): ca. 2,1 km
Internationale School Eindhoven:   ca. 7,5 km
Middelbare school (Lorentz Casimir Lyceum): ca. 1.300 m
Middelbare school (Eckartcollege):   ca. 2,5 km
Middelbare school (Augustinianum):  ca. 3,5 km
Universiteit (Tilburg):    ca. 39,3 km
Universiteit (TU/e):     ca. 2.000 m

Huisarts (SGE Tongelre):    ca. 1.200 m
Service Apotheek Tongelre:    ca. 1.200 m
Tandarts (praktijk Sanders & Wilmont):  ca. 1.400 m
Ziekenhuis (MMC Eindhoven):   ca. 2,6 km

Stadhuis:      ca. 4,1 km
ASML:       ca. 10 km
High Tech Campus Eindhoven:   ca. 7,5 km
Brainport Industries Campus:   ca. 9,6 km
Automotive Campus:     ca. 10 km

Supermarkt (Jumbo):    ca. 900 m
Restaurant De Wasvenboerderij:   ca. 950 m
Restaurant De Lindehof**:    ca. 4,2 km

Wandelpark Eckart:     ca. 300 m
Fitness (Fitther):     ca. 1.200 m
Voetbal (SV Tongelre):    ca. 3,4 km
Tennis (ELTV):      ca. 1.000 m
Hockey (Oranje-Rood):    ca. 6,9 km
Zwembad (ir. Ottenbad):    ca. 5,8 km
Natuurbad De IJzeren Man:    ca. 1.400 m
Golf (De Gulbergen):     ca. 5,7 km

Vliegveld (Eindhoven Airport):   ca. 10,2 km
NS-station (Eindhoven Centraal):   ca. 3 km
Tankstation (BP):     ca. 2.000 m
Bushalte (Koudenhoven):    ca. 550 m

VOORZIENINGEN EN AFSTANDEN

Childcare (Korein Kindcentrum ‘t Hofke):   ca. 900 m 
Elementary school (De Boog):    ca. 900 m 
Elementary school (Salto International 
School RISE):       ca. 2,1 km 
International School Eindhoven:    ca. 7,5 km 
Secondary school (Lorentz Casimir Lyceum):  ca. 1,300 m 
Secondary school (Eckartcollege):    ca. 2,5 km 
Secondary school (Augustinianum):   ca. 3,5 km 
University (Tilburg):      ca. 39,3 km 
University (TU/e):     ca. 2,000 m 
 
General practitioner (SGE Tongelre):   ca. 1,200 m 
Service Pharmacy Tongelre:     ca. 1,200 m 
Dentist (practice Sanders & Wilmont):   ca. 1,400 m 
Hospital (MMC Eindhoven):     ca. 2.6 km 
    
Town hall:       ca. 4.1 km 
ASML:        ca. 10 km 
High Tech Campus Eindhoven:    ca. 7,5 km 
Brainport Industries Campus:    ca. 9,6 km 
Automotive Campus:     ca. 10 km 
 
Supermarket (Jumbo):     ca. 900 m 
Restaurant De Wasvenboerderij:   ca. 950 m 
Restaurant De Lindehof**:     ca. 4.2 km 
 
Eckart walking park:      ca. 300 m 
Fitness (Fitther):      ca. 1,200 m 
Soccer (SV Tongelre):     ca. 3.4 km 
Tennis (ELTV):      ca. 1,000 m 
Field hockey (Oranje-Rood):     ca. 6.9 km 
Swimming pool (Ir. Ottenbad):    ca. 5.8 km 
De IJzeren Man natural swimming pool:   ca. 1,400 m 
Golf (De Gulbergen):      ca. 5,7 km 
 
Airport (Eindhoven Airport):    ca. 10,2 km 
NS-station (Eindhoven Central Station):   ca. 3 km 
Petrol station (BP):      ca. 2,000 m 
Bus stop (Koudenhoven):     ca. 550 m 

FACILITIES AND DISTANCES
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Agrarisch

Agrarisch met waarden

Bedrijf

Bedrijcenterrein

Bos

Centrum

Cultuur en ontspanning

Detailhandel

Dienstverlening

Gemengd

Groen

Horeca

Kantoor

Maatschappelijk

Natuur

Overig

Recreatie

Sport

Tuin

Verkeer

Water

Wonen

Woongebied

ENKELBESTEMMINGEN
Geluidzone

Luchtvaartverkeerzone

Vrijwaringszone

Milieuzone

Veiligheidszone

Wetgevingzone

Reconstructiewetzone

Overige zone

Bouwaanduiding

Functieaanduiding

Lettertekenaanduiding

Maatvoering

As van de weg

Dwarsprofiel

Gevellijn

Hartlijn leiding

Relatie

Figuur IMRO2006

Besluitgebied

Besluitvak

Besluitsubvak

Plangebied GEBIEDSAANDUIDING

AANDUIDINGEN

FIGUREN

GEBIEDSGERICHTE BESLUITEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•
•

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•
•
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WAAROM CATO MAKELAARS?

OPENINGSTIJDEN

Ons kantoor is geopend op werkdagen van 09.00 uur tot 17.30 
uur. Mocht het u doordeweeks niet schikken, dan zijn wij graag be-
reid om een afspraak met u te maken om u op zaterdag of zondag 
te woord te staan.

1.

2.

3.

4.

5.

THEREFORE, CATO BROKERS

OPENING HOURS

Our office is open on working days from 9 am to 5.30 pm. If it does 
not suit you during the week, we are happy to make an appoint-
ment with you on Saturday or Sunday.

1.

2.

3.

4.

5.

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

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

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

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

We komen naar u toe en ontvangen u van harte in ons gemakkelijk 
bereikbare kantoor. 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.  

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

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

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

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

We come to you and welcome you in our easily accessible office. 
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


