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Dear sir, madam,

Thank you for your interest in this turnkey flat with balcony and private 
garage at Paradijslaan in the heart of Eindhoven. To give you a clear 
and complete picture, this documentation contains the following 
information:

Introduction  6
Facts & Figures  8

Pictures  14 - 49

Layout (floor plans)  50
Classification (extended description)  52 - 55

Location and surroundings  56 - 63
General information  64 - 67

This documentation has been compiled with the utmost care to 
give you a good first impression. Naturally we are at your service 
with answers to your questions. We would be happy to make an 
appointment for an extensive viewing, so that you can get a personal 
and even better picture.

With heartfelt greetings,

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

Geachte heer, geachte mevrouw,

Dank voor uw interesse in dit instapklare appartement met balkon en 
eigen garagebox aan de Paradijslaan in hartje Eindhoven. Om u een 
helder en compleet beeld te geven, bevat deze documentatie de vol-
gende informatie:

Introductie     6
Feiten & Cijfers    8

Foto’s      14 - 49

Indeling (plattegronden)   50
Indeling (uitgebreide omschrijving)  52 - 55

Locatie en omgeving    56 - 63
Algemene informatie    64 - 67

Deze documentatie is met uiterste zorg samengesteld om u een goe-
de 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. Location. 
At the most central location in the bustling city centre, with all 
amenities, restaurants and entertainment just nearby. 
 
2. Space. 
With large dining and living room of approximately 51 m², two be-
drooms, complete bathroom and large balcony. 
 
3. Storage and parking space. 
With its own closed garage in the underground parking street and 
indoor storage spaces. 
 
4. Safety. 
Located on the 3rd floor, with videophone installation and camera 
surveillance at the downstairs entrance and electric gate to the 
parking garage. 
 
5. Position. 
With balcony on the west, i.e. the whole afternoon and evening 
sun; and with view on the trees, i.e. above the city noise. 
  

1. Locatie.
Op de meest centrale locatie in het bruisende stadscentrum, met 
alle voorzieningen, horeca en ontspanning op steenworp afstand.

2. Ruimte.
Met flinke eet- en woonkamer van circa 51 m²,  twee slaapkamers, 
complete badkamer en fors balkon.

3. Berg- en parkeerruimte.
Met eigen afgesloten garagebox in ondergelegen parkeerstraat en 
inpandige bergruimtes.

4. Veilig.
Op 3e verdieping gelegen, met videofooninstallatie en camera-
bewaking bij de entreepartij beneden en elektrisch hek naar de 
parkeergarage.

5. Ligging.
Met balkon op het westen, oftewel de hele middag en avond zon; 
en met zicht op de bomen, oftewel boven het stads geluid.

5 ASSETS  
OF THIS TURNKEY 3-ROOM APPART-
MENT WITH BALCONY AND OWN  
GARAGEBOX UNDERNEATH 

5 PLUSPUNTEN  
VAN DIT INSTAPKLARE 3-KAMER 
APPARTEMENT MET BALKON EN ONDER-
GELEGEN EIGEN GARAGEBOX
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After eleven years, the current owners are moving with their son to 
a detached house in Geldrop: “With a big garden all around, becau-
se our son would like a dog and to go outside.” 
 
What will they miss? “The location! You live here in the middle of 
the liveliness of the city. Within five minutes you can go shopping, 
have a drink in Stads, visit the Stadswandelpark or go out for 
dinner. The location in the city centre is very popular; you cannot 
have a better place. Besides, this is the largest type of flat in this 
complex. There is enough room for a family with a child; the day 
care centre is across the street and there is a good school around 
the corner.” 
 

INTRODUCTIONINTRODUCTIE

De huidige eigenaren verhuizen na elf jaar met hun zoon naar een 
vrijstaande woning in Geldrop: “Met grote tuin rondom, want 
zoonlief wil graag een hond en naar buiten.”

Wat zullen ze missen? “De locatie! Je woont hier midden in de le-
vendigheid van de stad. Binnen vijf minuten doe je boodschappen, 
ga je winkelen, doe je een drankje in Stads, ben je in het Stadswan-
delpark of ga je uit eten. De locatie in het centrum is geliefd; je 
kunt geen betere plek hebben. Bovendien, dit is het grootste type 
appartement in dit complex. Genoeg ruimte voor een gezin met 
kind; de opvang zit aan de overkant van de straat en om de hoek is 
een goede school.”
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on 3rd floor located, 3-room flat with balcony facing west, underground 
private garage and storage room 
 
199 
 
 
Municipality of Eindhoven
Section D
Number 3514
Index A39 flat (floor 3 of 4)
Index A94 garage/storage (in basement)
Owners’ Association complex Paradijslaan 17 to 115 odd, 
building Dommelstaete II
 
 
approximately 101 m² 
 
approximately 9 m² 
 
approximately 17 m² 
 
approximately 127 m² 
 
approximately 300 m³ 
 
 
 
3 rooms (living room, 2 bedrooms) 
 
 
own parking space in the garage under the complex, plenty of paid public 
parking in the street 
 
 
approximately € 250,- per month for: 
- daily maintenance 
- monthly window cleaning   
- reservation for large maintenance 
- insurance (building, liability) 
- electricity costs general areas 
- cleaning costs common spaces 
- lift maintenance contract 
 

Object

Year built

Cadastral area

Living space

Surface area of building-related outdoor area (balcony)

Surface area external storage

Total surface area 

Content appartment (according to measurement certificate)

Number of rooms

Parking

Service costs

op 3e verdieping gelegen, 3-kamer appartement met balkon op westen, 
ondergelegen eigen garagebox en berging

1990

Gemeente Eindhoven
Sectie D
Nummer 3514
Index A39 appartement (verdieping 3 van 4)
Index A94 garage/berging (in souterrain)
Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Paradijslaan 17 tot en met 115
 oneven, gebouw Dommelstaete II

circa 101 m²

circa 9 m²

circa 17 m²

circa 127 m²

circa 300 m³

3 kamers (woonkamer, 2 slaapkamers)

eigen parkeerplaats in de inpandige garage onder het complex, volop  
betaalde openbare parkeergelegenheid in de straat

circa € 250,- per maand ten behoeve van:
- dagelijks onderhoud
- maandelijkse ramen bewassing  
- reservering groot onderhoud
- verzekeringen (opstal, WA)
- elektrakosten algemene ruimtes
- schoonmaakkosten algemene ruimtes
- onderhoudscontract liften

Object

Bouwjaar

Kadastraal bekend

Woonoppervlakte appartement

Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte (balkon)

Oppervlakte externe berging

Totale oppervlakte 

Inhoud appartement (conform meetcertificaat)

Aantal kamers

Parkeren

Servicekosten

FACTS & FIGURESFEITEN & CIJFERS
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A, final

yes
yes
yes
yes, entire flat

central heating combi boiler, HR Intergas 2021
central heating combi boiler, HR Intergas 2021

- mechanical ventilation
- glass cleaning outside by the VvE 

bituminous roofing main building
built in cavity
concrete floors

Energy Label

Insulation of roofs
Insulation facades

Insulation floors
Insulation glass

Heating
 Hot water

Technical facilities

Material roofs
Material of the facades

Material floors
 

 

A, definitief

ja
ja
ja
ja, gehele appartement

cv-combi-ketel, HR Intergas 2021
cv-combi-ketel, HR Intergas 2021

- mechanische ventilatie
- glasreiniging buiten door de VvE

bitumineuze dakbedekking hoofdbouw
in spouw gebouwd
betonnen vloeren

Energielabel

Isolatie daken
Isolatie gevels

Isolatie vloeren
Isolatie glas

Verwarming
Warm water

Technische voorzieningen

Materiaal daken
Materiaal gevels

Materiaal vloeren

 

MATERIAALGEBRUIK USE OF MATERIALS

INSTALLATION & INSULATIONINSTALLATIE & ISOLATIE
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LIVING WING 
WOONVLEUGEL 
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SLEEPING WING

SLAAPVLEUGEL
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OUTDOOR SPACE
BUITENRUIMTE
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GARAGE
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SURROUNDINGS
OMGEVING
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aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend no rights can be derived from these drawings

SOORT WONING - verdieping SOORT WONING - verdieping
aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend no rights can be derived from these drawings

Garage



52 53

Vloerafwerking: laminaat
Wandafwerking: stucwerk
Plafondafwerking: spuitwerk

Ontvangsthal:      circa 9 m²
Woon- en eetkamer met open keuken:    circa 51 m²

ONTVANGSTHAL

De hal in het appartement maakt een hoek naar de slaapkamers en 
badkamer, terwijl rechts de grote living is. Tegenover de voordeur 
liggen de meterkast en toilet met fonteintje.

In dit deel van de hal is bovendien een flinke muurkast, die heel 
geschikt is als afsluitbare garderobe en voor extra bergruimte.

Bij de badkamer en slaapkamers is de derde muurkast te vinden. 
Deze technische ruimte bevat de Intergas HR cv-combi-ketel (2021) 
en de installatie voor de mechanische afzuiging, met nog volop 
bergruimte als huishoudkast.

WOON- EN EETKAMER MET OPEN KEUKEN

De ruime woon- en eetkamer is bijzonder licht dankzij de deur en 
raampartijen naar het balkon, op het westen.

De open keuken in L-opstelling is uitgerust met de volgende Sie-
mens inbouwapparatuur: vierpits gasfornuis, heteluchtoven en 
afzuigkap. De vloer is hier half rond en praktisch afgewerkt met 
antracietkleurige vloertegels. Opzij van de keuken is een ruime 
provisiekast met veel bergruimte.

De living laat zich dankzij de rechte vorm op allerlei manieren inde-
len. Er is meer dan genoeg ruimte voor een zithoek, tv- en game-
hoek en een eetgedeelte.

INDELING

Het appartement ligt op de derde etage, dus boven stads geluid, 
en is bereikbaar met de lift en de trap.

De veilige entree van het complex heeft een dubbele videofoonin-
stallatie en twee deuren. De eerste deur is overdag altijd open en 
gaat ’s avonds op slot. De tweede deur dient altijd met sleuteltag 
of via de videofoon geopend te worden.

Tussen beide deuren beneden is een tussenhal, pas na de tweede 
deur zijn de lift en trap bereikbaar.

Lift en trap bereiken ook de kelder, waar ondergronds de afgeslo-
ten parkeergarages liggen. Per auto is de kelder bereikbaar via de 
ingang tegenover de Zwembadweg. Deze inrit is afgesloten met 
een elektrisch, op afstand te bedienen hek.

Boven aangekomen ligt de voordeur aan de hal met lift en beglaas-
de deur naar het lichte trappenhuis.

RECE RECEPTION HALL

The hall in the flat makes a corner to the bedrooms and bathroom, 
while on the right is the large living room. Opposite the front door 
are the meter cupboard and toilet with hand basin.

In this part of the hall is also a large wall closet, which is very suita-
ble as a lockable wardrobe and for extra storage space.

Near the bathroom and bedrooms is the third wall closet. This 
technical room contains the Intergas central heating combi boiler 
(2022) and the installation for the mechanical extraction, with still 
plenty of storage space as a household closet.

LIVING AND DINING ROOM WITH OPEN KITCHEN

The spacious living and dining room is very bright thanks to the 
door and windows to the balcony, facing west.

The open kitchen in L-shape is equipped with the following Sie-
mens appliances: four-burner cooker, oven and extractor. The floor 
here is half round and practically finished with anthracite-coloured 
floor tiles. To the side of the kitchen is a large larder with plenty of 
storage space.

LAYOUT

The flat is on the third floor, above city noise, and can be reached 
by lift and stairs.

The secure entrance to the complex has a double videophone 
system and two doors. The first door is always open during the day 
and locks in the evening. The second door must always be opened 
with a key tag or via the videophone.

Between the two doors downstairs is a hallway, only after the se-
cond door are the lift and stairs accessible.

The lift and stairs also reach the basement, where the closed car 
parks are located underground. The basement can be reached by 
car via the entrance opposite the Zwembadweg. This entrance is 
closed off by an electric, remote-controlled gate.

Once upstairs, the front door opens onto the hallway with lift and 
glazed door to the bright staircase.

 
 
 
 
 

Floor finish: laminate
Wall finish: stucco
Ceiling finish: spray painting

Reception hall:       approx. 9 m²
Living and dining room with open kitchen:   approx. 51 m²

RECEPTION HALL

The hall in the flat makes a corner to the bedrooms and bathroom, 
while on the right is the large living room. Opposite the front door 
are the meter cupboard and toilet with hand basin.

In this part of the hall is also a large wall closet, which is very suita-
ble as a lockable wardrobe and for extra storage space.

Near the bathroom and bedrooms is the third wall closet. This tech-
nical room contains the Intergas HR central heating combi boiler 
(2021) and the installation for the mechanical extraction, with still 
plenty of storage space as a household closet.

LIVING AND DININGROOM WITH OPEN KITCHEN

The hall in the flat makes a corner to the bedrooms and bathroom, 
while on the right is the large living room. Opposite the front door 
are the meter cupboard and toilet with hand basin.

In this part of the hall is also a large wall closet, which is very suita-
ble as a lockable wardrobe and for extra storage space.

Near the bathroom and bedrooms is the third wall closet. This 
technical room contains the Intergas central heating combi boiler 
(2022) and the installation for the mechanical extraction, with still 
plenty of storage space as a household closet.
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Vloerafwerking: laminaat
Wandafwerking: stucwerk
Plafondafwerking: pleisterwerk

Slaapkamer 1:      circa 11 m²
Slaapkamer 2:      circa 15 m²
Badkamer:     circa 8 m²
Balkon:      circa 10 m²

SLAAPKAMER 1 EN 2

Het appartement beschikt over een eigen garagebox. Deze ligt 
niet in een standaard parkeergarage zoals gebruikelijk bij apparte-
mentencomplexen, maar aan een heuse ondergrondse straat met 
ingang vanaf de Paradijslaan, exclusief voor bewoners. Aan deze 
afgesloten straat liggen de garageboxen, plus het kantoor van de 
huismeester.

De garage met afmeting van circa 2.78 x 6.03 m, heeft een elektri-
sche sectionaaldeur die op afstand te bedienen is. In de garagebox 
is plaats voor een auto, fietsen en bergruimte.

Beide slaapkamers liggen aan de rustige oostkant, met volop och-
tendzon en uitzicht op het dakterras van het bedrijfsgebouw dat 
voorheen het Stadskantoor was.

Slaapkamer 1, de grootste van de twee, is rechthoekig, heeft twee 
ramen, waarvan eentje met insectenhor. S Slaapkamer 2, eveneens 
rechthoekig, heeft ook een raam naar de achterzijde met hor.

BADKAMER

In de badkamer met mechanische afzuiging zijn ook de aansluitin-
gen voor wasapparatuur. De badkamer is compleet met extra bre-
de wasbak, handdoekradiator, tweede toilet, ligbad en een open 
regendouche met thermostaatkraan en vlakke vloergoot.

BALKON

Over de volle breedte van de living heeft het appartement een 
heerlijk balkon. Het is breed en diep genoeg voor een loungehoek 
of om makkelijk met vier personen buiten te eten of te barbecue-
en. De ligging is op het westen, dus de hele middag en avond zon.

The flat has its own garage box. These are not located in a standard 
parking garage as is usual in apartment complexes, but on a real 
underground street with entrance from the Paradijslaan, exclusive-
ly for residents. The garages and the caretaker’s office are located 
on this enclosed street.

The garage, measuring approximately 2.78 x 6.03 m, has an elec-
tric sectional door that can be operated remotely. The garage has 
room for a car, bicycles and storage space.
 

 

BEDROOM 1 AND 2

Both bedrooms are on the quiet east side, with plenty of morning 
sun and a view of the roof terrace of the business building that 
used to be the City Office.

Bedroom 1, the larger of the two, is rectangular and has two win-
dows, one of which has a mosquito net. Bedroom 2, also rectangu-
lar, also has a window with fly screen.

BATHROOM

In the bathroom with mechanical ventilation are also the connecti-
ons for washing equipment. The bathroom is complete with extra 
wide sink, towel radiator, second toilet, bathtub and an open rain 
shower with thermostat and flat floor gutter.

BALCONY

Over the full width of the living room, the flat has a lovely balcony. 
It is wide and deep enough for a lounge area or to easily eat outsi-
de with four people or to barbecue. The location is on the west, so 
the whole afternoon and evening sun. 

GARAGE EN BERGING  

Floor finish: laminate
Wall finish: plaster
Ceiling finish: plaster

Bedroom 1: approx.     11 m²
Bedroom 2: approx.     15 m²
Bathroom: approx.     8 m²
Balcony: approx.     9 m²
 

GARAGE AND STORAGE ROOM
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Technology, design and knowledge
In recent years, Eindhoven has grown internationally and is 
renowned for its technology, design and knowledge. The Brainport 
region of Eindhoven is one of the smartest regions in the world. 
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 especially at 
the Technical University Eindhoven, Fontys Hogescholen, Design 
Academy, the High Tech Campus Eindhoven, the Automotive Cam-
pus in Helmond and companies like ASML, NXP, DAF, Philips and 
their many high-quality chain partners.

Culture
Eindhoven also has a lot to offer culturally, for example the interna-
tionally renowned Van Abbemuseum, the Park Theatre and various 
stages for classical and modern music, such as Effenaar and Mu-
ziekgebouw Eindhoven.

Green
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 (at 650 m), Wiesen (at 450 m), De Rozario 
(Helmond) and Wollerich (Sint-Oedenrode). Tribeca (Heeze), De 
Lindehof (Nuenen) and De Treeswijkhoeve (Waalre) even have 
two stars. The city also has trendy hotspots such as the Downtown 
Gourmet Market (550 m) and Kazerne Home of Design, and various 
innovative restaurants, eateries and culinary shops in all flavours 
and concepts, including in the hip city centre Strijp-S. For lovers, 
the city has various microbreweries and coffee roasters within wal-
king distance, such as 100 Watt Brewery (750 m), Van Moll Brewery 
(300 m), BeanBrothers (300 m) and Lucifer Coffee Roasters (450 
m).

Paradijslaan is a characteristic street in the heart of Eindhoven, on 
the edge of the popular neighbourhood of De Bergen. Really eve-
rything that Eindhoven has to offer is here within easy and short 
walking and cycling distance. De Bergen is (inter)nationally known 
for its many high-quality and varied catering establishments, bouti-
ques and special shops; from fashion to macarons.

The two bedrooms at the back have plenty of morning sun. The 
windows look out onto the roof terrace of the former municipal of-
fices. This has now been renovated and developed into a business 
centre, and will remain so until at least 2026.

At the front, the large living room windows and the balcony look 
out on the lively but fairly quiet Paradijslaan with mature trees (up 
to past the balcony height), various commercial buildings, catering 
establishments, childcare facilities and parking.

In the Paradijslaan there are several highlights of Eindhoven. Bar & 
Food Stads (40 m to the left), formerly the living room of Eindho-
ven as Stadsherberg, is now a pleasant and high-quality restaurant.
To the right you can see a preserved piece of historical Eindhoven: 
the monumental Waaggebouw from 1907.

Further to the right, the former municipal workshop and monu-
mental military barracks have been preserved as heritage. They 
have been beautifully restored and converted into Kazerne Home 
of design, with two restaurants, expo, boutique hotel and lovely 
courtyard garden.

 LOCATION AND VIEW

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 Uni-
versiteit Eindhoven, Fontys Hogescholen, Design Academy, de High 
Tech Campus Eindhoven, de Automotive 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.

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 (op 650 m), Wiesen (op 450 m), De Rozario (Helmond) 
en Wollerich (Sint-Oedenrode). Tribeca (Heeze), De Lindehof (Nue-
nen) en De Treeswijkhoeve (Waalre) hebben zelfs twee sterren.
De stad telt ook trendy hotspots zoals de Downtown Gourmet 
Market (550 m) en Kazerne Home of Design, en diverse vernieu-
wende restaurants, eetcafés en culinaire winkels in allerlei smaken 
en concepten, onder meer in hip stadscentrum Strijp-S.
Voor de liefhebbers telt de stad op wandelafstand diverse micro-
brouwerijen en koffiebranders, zoals 100 Watt Brewery (750 m), 
Van Moll Brouwerij (300 m), BeanBrothers (300 m) en Lucifer Cof-
fee Roasters (450 m).

De Paradijslaan is een karakteristieke straat in hartje Eindhoven, 
aan de rand van de gewilde en geliefde wijk De Bergen. Werkelijk 
alles dat Eindhoven te bieden heeft, is hier op makkelijke en korte 
wandel- en fietsafstand. De Bergen staat (inter)nationaal bekend 
om de vele hoogwaardige en gevarieerde horeca, boetieks en bij-
zondere winkels; van mode tot macarons.

Achter hebben de twee slaapkamers op het oosten volop och-
tendzon. De ramen kijken uit op het dakterras van het voormalige 
Stadskantoor. Dat is nu gerenoveerd en ontwikkeld tot bedrijven-
gebouw, en dat blijft zo tot en met minstens 2026.

Aan de voorzijde kijken de grote woonkamerramen en het balkon 
uit op de levendige maar redelijk rustige Paradijslaan met volwas-
sen bomen (tot voorbij de balkonhoogte), diverse bedrijfsgebou-
wen, horeca, kinderopvang en parkeergelegenheid.

In de Paradijslaan zijn diverse Eindhovens highlights te vinden. Bar 
& Food Stads (40 m naar links), voorheen als Stadsherberg de huis-
kamer van Eindhoven is nu gezellige en kwalitatieve horeca.
Naar rechts is een behouden stukje historisch Eindhoven te zien: 
het monumentale Waaggebouw uit 1907.

Verder naar rechts zijn de voormalige gemeentewerf en monumen-
tale marechausseekazerne als erfgoed behouden gebleven. Ze zijn 
fraai gerestaureerd en verbouwd tot Kazerne Home of design, met 
twee restaurants, expo, boetiekhotel en heerlijke binnentuin.

LOCATIE EN UITZICHT EINDHOVEN EN OMGEVING EINDHOVEN AND SURROUNDINGS 
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VOORZIENINGEN EN AFSTANDEN

Kinderdagverblijf Paradijs en BSO Paradijsvogels:  ca. 85 m
Korein kinderopvang Don Boscostraat:   ca. 300 m
Salto Montessorischool De Trinoom:   ca. 400 m
Salto International School RISE:    ca. 2,8 km
Internationale School Eindhoven:    ca. 5,3 km
Augustinianum havo-vwo:     ca. 1.800 m
Van Maerlantlyceum havo-vwo:    ca. 850 m
Technische Universiteit Eindhoven:    ca. 2.000 m
Fontys Hogescholen campus Rachelsmolen:  ca. 3,1 km

Huisartspraktijk De Steur:     ca. 400 m
Al Dente Tandheelkundig Centrum:    ca. 400 m
Stratumse Apotheek:      ca. 550 m
Máxima Medisch Centrum Eindhoven:   ca. 2,7 km

Stadhuis:       ca. 350 m
High Tech Campus Eindhoven:    ca. 3,7 km
ASML:        ca. 6,2 km

Ekoplaza Stratumsedijk:     ca. 750 m
Supermarkt Albert Heijn:     ca. 900 m
Effenaar:       ca. 1.000 m
Parktheater:       ca. 800 m
Muziekgebouw Eindhoven:     ca. 650 m
Stadswandelpark:      ca. 1.000 m

Sportschool Gymtown:     ca. 450 m
Eindhovense Lawn Tennis-Vereniging:   ca. 4 km
Voetbalvereniging Brabantia:    ca. 2,8 km
Hockeyclub Oranje-Rood:     ca. 3,5 km
Natuurbad De IJzeren Man:      ca. 3,1 km

Vliegveld (Eindhoven Airport):    ca. 7,9 km
NS-station (Eindhoven Centraal):    ca. 1.300 m
Tankstation (Lukoil):      ca. 1.200 m
Bushalte Smalle Haven:     ca. 220 m

Paradijs childcare centre and Paradijsvogels BSO:  approx. 85 m
Korein childcare Don Boscostraat:    approx. 300 m
Salto Montessori School The Trinoom:   approx. 400 m
Salto International School RISE:    approx. 2.8 km
International School Eindhoven:    approx. 5.3 km
Augustinianum HAVO-VWO:     approx. 1,800 m
Van Maerlantlyceum HAVO-VWO:    approx. 850 m
Technical University Eindhoven:    approx. 2,000 m
Fontys University of Applied Sciences   approx. 3.1 km
Rachelsmolen campus: 

De Steur doctor’s practice:     approx. 400 m
Al Dente Dental Centre:     approx. 400 m
Stratum Pharmacy:      approx. 550 m
Máxima Medisch Centrum Eindhoven:   approx. 2.7 km

City Hall:       approx. 350 m
High Tech Campus Eindhoven:    approx. 3.7 km
ASML:        approx. 6.2 km

Ekoplaza Stratumsedijk:     approx. 750 m
Albert Heijn supermarket:     approx. 900 m
Effenaar:       approx. 1,000 m
Park Theatre:       approx. 800 m
Muziekgebouw Eindhoven:     approx. 650 m
Stadswandelpark:      approx. 1,000 m

Gymtown gym:      approx. 450 m
Eindhoven Lawn Tennis Association:   approx. 4 km
Football club Brabantia:     approx. 2.8 km
Hockey club Oranje-Rood:     approx. 3.5 km
De IJzeren Man natural swimming pool:   approx. 3.1 km

Airport (Eindhoven Airport):    approx. 7.9 km
NS-station (Eindhoven Central Station):   approx. 1,300 m
Petrol station (Lukoil):     approx. 1,200 m
Smalle Haven bus stop:     approx. 220 m

FACILITIES AND DISTANCES
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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.

•
•
•
•



66 67

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.

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.  

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.
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5613 BH Eindhoven      M 06 10 34 56 57
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