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Dear sir, madam,

Thank you for your interest in this spacious semi-bungalow in 
Eindhoven - Noord. To give you a clear and complete picture of this 
detached house with garage and secluded garden, this documentation 
contains the following information:

Introduction  8
Facts and Figures  10

Photo’s 14 - 57

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

Location and surrounding area 64 - 71
General information  72 - 75

This property brochure has been put together with the utmost care to 
give you a good first impression. Naturally, we are more than happy 
to answer any questions you may have. We would be glad to make an 
appointment for a comprehensive viewing so that you get an even 
better picture in person.

Kind regards,

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

Geachte heer, geachte mevrouw,

Dank voor uw interesse in deze riante semi-bungalow in Eindhoven 
- Noord. Om u een helder en compleet beeld van deze vrijstaande 
woning met inpandige garage en vrijgelegen tuin te geven, bevat deze 
documentatie de volgende informatie:

Introductie     8
Feiten & Cijfers    10

Foto’s      14 - 57

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

Locatie en omgeving    64- 71
Algemene informatie    72 - 75

Deze documentatie is met uiterste zorg samengesteld om u een 
goede eerste indruk te geven. Vanzelfsprekend zijn we u van dienst 
met antwoorden op uw vragen. We maken graag een afspraak voor 
een uitgebreide bezichtiging, zodat u een persoonlijk en nog beter 
beeld krijgt.

Met hartelijke groet,

Mevrouw W.A.M. Kanters RM 
T 06 10 34 56 57
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5 ASSETS THIS WELL-BUILT VILLA (TYPE SEMI-BUN-
GALOW) WITH DEEP, INDOOR GARAGE AND MATU-
RE GARDEN ALL AROUND

1. Top location.
The most peaceful spot in the villa district of Eindhoven - Acht on 
one of the larger, free-standing plots, with the garden and orchard 
of De Luytervelde restaurant as the immediate rear neighbour.

2. Indoor and outdoor living.
Somewhat modest on the outside, but big and surprising on the 
inside, total living area over 250 m²! With two double garden doors 
to the large and sheltered terrace by the ponds in the beautiful and 
fully enclosed, mature backyard.

3. Space.
With two bathrooms and six bedrooms/studies, of which the 
parental suite and office are situated on the ground floor, there is 
plenty of room for a (compiled) family with several children.

4. Parking space.
Ample parking space on private property and an extra deep gara-
ge, measuring approx. 9.20 x 3.60 m.

5. Central location.
Just a few minutes by car from the A2, A50 and A58 highways, 
about 8 minutes by car from the airport and the International 
School and about 10 minutes by car from Railway Station Eindho-
ven.

5 PLUSPUNTEN VAN DEZE DEGELIJK GEBOUWDE 
VILLA (TYPE SEMI-BUNGALOW) MET DIEPE, INPAN-
DIGE GARAGE EN VOLWASSEN TUIN RONDOM

1. Toplocatie.
De meest rustige plek in villawijk Eindhoven - Acht op één van de 
grotere, vrijgelegen percelen, met tuin en boomgaard van restau-
rant De Luytervelde als directe achterbuur.

2. Binnen- en buitenleven.
Enigszins bescheiden aan de buitenzijde, doch groots en verras-
send aan de binnenzijde, totale woonoppervlakte ruim 250 m²! Met 
twee dubbele tuindeuren naar het grote en beschutte terras bij de 
vijverpartijen in de fraaie en volledig omheinde, volwassen achter-
tuin.

3. Ruimte.
Met twee badkamers en zes slaap-/werkkamers, waarvan de ouder-
lijke suite en kantoor/werkkamer op de begane grond gesitueerd, 
is er volop ruimte voor een (samengesteld) gezin met meerdere 
kinderen.

4. Parkeren.
Volop parkeergelegenheid op eigen terrein en extra diepe inpandi-
ge garage, afmeting circa 9.20 x 3.60 m.

5. Centraal.
Op enkele autominuten van de snelwegen A2, A50 en A58, op 
circa 8 autominuten van vliegveld Eindhoven en de Internationale 
School en op circa 10 autominuten van het NS-station Eindhoven.
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INTRODUCTION

This strikingly light and comfortable villa (type semi-bungalow) was 
designed and built in 1989 according to personal requirements and 
wishes, using timeless building materials, including a lot of natural 
stone.  
 
This villa was one of the first houses built at the time, on the qui-
etest location in the middle of the neighboorhoud Ach. It is a very 
solid villa that has been maintained to the last detail. 
 
Upstairs from the dormers of the bedrooms, the view is of the 
secluded backyard with orchard behind the famous restaurant De 
Luytervelde, the immediate rear neighbours; beautiful all seasons 
with a great sense of freedom. 
 
 

INTRODUCTIE

Deze opvallend lichte en comfortabele villa (type semi-bungalow) 
werd in 1989 naar persoonlijke eisen en wensen ontworpen en ge-
bouwd met tijdloze bouwmaterialen, waaronder veel natuursteen. 

Deze villa werd als één van de eersten woningen destijds gebouwd, 
op de rustigste locatie midden in villawijk Acht. Het is een hele de-
gelijke villa die tot in de puntjes is onderhouden.

Boven vanuit de dakkapellen van de slaapkamers, is het uitzicht op 
de vrijgelegen achtertuin met boomgaard achter vermaard restau-
rant De Luytervelde, de directe achterburen; alle seizoenen mooi 
met een groot gevoel van vrijheid.
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detached villa, type semi-bungalow with indoor garage and landscaped 
garden all around
1989 

Municipality of Woensel
Section T
Number 1307
828 m²

approximately 220 m²

approximately 35 m²

approximately 255 m²

approximately 935 m³

7 rooms (living room, six bedrooms and studies)

indoor garage, double driveway for several cars and plenty of parking 
space on the public road

Object

Date of construction

Cadastral registered

Area of land

Total living area villa

Area other internal space
 (garage)

Total area buildings

Volume villa exclusive double garage 
(according to measurement certificate)

Number of rooms

Parking

vrijstaande villa, type semi-bungalow met inpandige garage en aangeleg-
de tuin rondom
1989 

Gemeente Woensel
Sectie T
Nummer 1307
828 m²

circa 220 m²

circa 35 m²

circa 255 m²

circa 935 m³

7 kamers (woonkamer, zes slaap- en werkkamers)

inpandige garage, dubbele oprit voor meerdere auto’s en volop parkeer-
gelegenheid aan de openbare weg

Object

Bouwjaar

Kadastraal bekend

Perceeloppervlakte

Woonoppervlakte 

Oppervlakte overige inpandige ruimte 
(inpandige garage)

Totale oppervlakte

Inhoud semi-bungalow (conform meetcertificaat)

Aantal kamers

Parkeren

FACTS AND FIGURESFEITEN EN CIJFERS



12 13

C, final until 11.05.2032

yes
yes
yes
yes, entire house

central heating combi boiler, HR Nefit
central heating combi boiler, HR Nefit and separate boiler for bathroom 
1st floor

- electric sunshade at the back
 

hip roof, concrete tiles, plastic roofing flat roofs
built in cavity
concrete floors ground floor and 1st floor, wooden floor 
2nd floor

hardwood doors and window frames with insulation glass

redone in 2018

Energy label

Roof insulation
Insulation facades

Insulation floors
Insulation glass

Heating
Hot water

Technical amenities

 

 

 

Roofing material
Facades material
Flooring material

Material exterior window frames 

 Exterior paintwork

C, definitief tot 11 mei 2032

ja
ja
ja
ja, gehele woning

cv-combi-ketel, HR Nefit
cv-combi-ketel, HR Nefit en losse boiler voor badkamer 1e verdieping

 
- elektrisch zonnescherm achtergevel
 

schilddak, betonnen dakpannen, kunststof dakbedekking platte daken
in spouw gebouwd
betonnen vloeren begane grond en 1e verdieping, houten vloer 
2e verdieping

hardhouten deuren en kozijnen met isolatieglas

in 2018 opnieuw uitgevoerd

Energielabel

Isolatie daken
Isolatie gevels

Isolatie vloeren
Isolatie glas

Verwarming
Warm water

 
Technische voorzieningen

Materiaal daken
Materiaal gevels

Materiaal vloeren

Materiaal buitenkozijnen

Buitenschilderwerk 
  

MATERIAALGEBRUIK MATERIAL USE

INSTALLATION AND INSULATIONINSTALLATIE EN ISOLATIE
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RESIDENTIAL WING
GROUND FLOOR

WOONVLEUGEL
BEGANE GROND
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SLEEPING WING
GROUND FLOOR

SLAAPVLEUGEL
BEGANE GROND
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FIRST FLOOR
EERSTE VERDIEPING
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TWEEDE KEUKEN 1E VERDIEPING



40 41

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

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

SEMI - BUNGALOW - storage atticVILLA/SEMI-BUNGALOW - bergzolder
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Vloerafwerking:  Botticino marmeren vloertegels
Wandafwerking: deels stucwerk, deels behang
Plafondafwerking: spuitwerk

Ontvangsthal:     circa 14 m²
Woon- en eetkamer:    circa 71 m²
Keuken:     circa 10 m²
Bijkeuken:     circa 4 m²
Tussenhal:     circa 4 m²
Slaapkamer 1:     circa 15 m²
Werkkamer 2:     circa 13 m²
Badkamer 1:     circa 8 m²

BEGANE GROND - SLAAPVLEUGEL

Links achterin is de ouderlijke suite met eigen tussenhal die ook 
dienst kan doen als garderobekamer. Deze hal heeft een eigen ach-
terdeur naar de zijtuin. Dankzij deze eigen toegang is deze ouder-
slaapkamer 1 ook uitermate geschikt voor een studerend kind, au 
pair of inwonend familielid (met zorgbehoefte). De grote slaapka-
mer heeft een groot raam en eigen deur naar het beschutte terras 
en de achtertuin.

Badkamer 1 ligt aan de andere zijde van de tussenhal. Deze is volle-
dig uitgerust met een ligbad met thermostaatkraan, dubbele was-
tafel op wandmeubel met lades en kast, afgeschermd Villeroy & 
Boch zwevend toilet en een inloopdouche met thermostaatkraan.

EERSTE VERDIEPING

De witte houten open trap heeft bijpassende balustrade rond de 
fraaie vide met puntnok in de ontvangsthal. 

Aan de voorzijde ligt (werk-)kamer 3 met dakkapel. Deze ka-
mer heeft momenteel een niet dragende scheidingswand voor 
bergruimte enerzijds en keukenwand anderszijds met 2e keuken 
voorzien van aanrecht met spoelbak, 2-pits elektrische kookplaat, 
afzuiging en Zanussi koelkast, deels in de dakkapel. 

Direct ernaast is slaapkamer 4 met zeldzaam mooi uitzicht vanuit 
de dakkapel naar de achtertuin als ook de tuin en boomgaard van 
De Luytervelde. Deze bijzonder grote kamer van meer dan 25 m² 
heeft bovendien nog een Velux dakraam. Voor een gecombineerde 
zit-slaapkamer is er alle ruimte.

BEGANE GROND - WOONVLEUGEL

Op de gehele begane grond zijn de Botticino marmeren tegels dor-
pelloos doorgelegd. Die liggen ook in de hoge ontvangsthal met 
vide, bij de dubbele voordeuren met privacyglas. Bij binnenkomst 
zijn aan weerszijden de meterkast en het gastentoilet met fontein.

De bijzonder grote en lichte woonkamer heeft volop daglicht, dat 
de lichte, natuurlijke tinten tot hun recht laat komen. Tussen de 
twee dubbele tuindeuren naar het beschutte terras, is de strakke 
open houthaard met natuurstenen omlijsting gesitueerd. De groot-
se woon- en eetkamer heeft een lichte en klassieke uitstraling, 
dankzij de toepassing van natuursteen, marmer en de sierlijsten op 
het plafond.

Links achterin is de deur naar de ouderslaapkamer 1 met badkamer 
1. Rechts achterin is de deur naar de kamer die tot nu in gebruik 
was als kantoor. Deze werkkamer 2 heeft een eigen deur naar het 
terras en een groot raam dat uitkijkt over de achtertuin. De kamer 
is uitstekend geschikt als extra slaapkamer, thuiskantoor, speel- of 
tv-kamer.

De ruime keuken naast de woonkamer is half open. Daardoor is 
het praktisch om aan de voorzijde van de woonkamer, bij de drie 
kamerhoge ramen op de voortuin, de eetkamer in te richten; er is 
alle ruimte voor een grote dinertafel. Desgewenst kan de keuken 
aan deze zijde geheel worden geopend om een riantere leefkeuken 
te creëren. 

De keuken in L-opstelling met natuurstenen werkblad heeft twee 
ramen boven het aanrecht, met ertussen de anderhalve spoel-
bak. In de hoek is plaats voor een grote koelkast. In het werkblad 
ernaast is de vijfpits kookplaat, met erboven de rvs-afzuiging. Dit 
kookgedeelte is op ergonomische hoogte.

In de ernaast gelegen bijkeuken is in de nis bij de achterdeur de Ne-
fit cv-combi-ketel geïnstalleerd. Handig en ruimtesparend: tussen 
keuken en bijkeuken is een schuifdeur gemaakt. In de bijkeuken 
met kastenwand zijn de aansluitingen voor de wasapparatuur.

Floor finish: Botticino marble floor tiles
Wall finishes: partly stucco, partly wallpaper
Ceiling finish: spray painting

Reception hall:      approximately 14 m²
Living and dining room:     approximately 71 m²
Kitchen:      approximately 10 m²
Scullery:      approximately 4 m²
Mezzanine:     approximately 4 m²
Bedroom 1:     approximately 15 m²
Study room 2:      approximately 13 m²
Bathroom 1:      approximately 8 m²

GROUND FLOOR - SLEEPING WING

To the left at the rear is the master suite with its own mezzanine 
that can also serve as a cloakroom. This hall has its own back door 
to the side garden. Thanks to this private entrance, this master 
bedroom 1 is also very suitable for a studying child, au pair or family 
member living at home (with care needs). The master bedroom 
has a large window and private door to the sheltered terrace and 
backyard.

Bathroom 1 is on the other side of the hallway. This is fully equip-
ped with a bath with thermostat, double sink on wall unit with dra-
wers and cupboard, shielded Villeroy & Boch toilet and a shower 
with thermostat.

FIRST FLOOR  

The white wooden open staircase has matching balustrade around 
the beautiful void with pointed ridge in the reception hall. 

At the front is (work-) room 3 with dormer. This room currently has 
a non-bearing partition wall for storage space on the one hand and 
kitchen wall on the other hand with 2nd kitchen with sink, 2-burner 
electric hob, extractor and Zanussi fridge, partly in the dormer. 

Right next is bedroom 4 with a rare and beautiful view from the 
dormer window to the backyard as well as the garden and orchard 
of De Luytervelde. This particularly large room of more than 25 m² 
also has a Velux skylight. There is plenty of room for a combined 
sitting/sleeping room. 

GROUND FLOOR - RESIDENTIAL WING

Botticino marble tiles are laid sill-free on the entire ground floor. 
They are also laid in the high lobby with its void, near the double 
front doors with privacy glass. Upon entering, the meter cupboard 
and the guest toilet with hand basin are located on either side.

The particularly large and bright living room has plenty of daylight, 
which does justice to the light, natural tones. Between the two 
double doors to the sheltered terrace, the sleek open fireplace 
with natural stone frame is located. The grand living and dining 
room has a light and classic feeling, thanks to the use of natural 
stone, marble and the mouldings on the ceiling.

At the back left is the door to the master bedroom 1 with bathroom 
1. At the back right is the door to the room that was used as an offi-
ce until now. This workspace 2 has its own door to the terrace and 
a large window overlooking the back garden. The room is perfectly 
suitable as an extra bedroom, home office, playroom or TV room.

The spacious kitchen next to the living room is half open. This ma-
kes it practical to set up the dining room at the front of the living 
room, near the three room-high windows on the front garden; 
there is plenty of room for a large dinner table. If desired, the 
kitchen can be opened completely on this side to create a more 
spacious living kitchen. 

The L-shaped kitchen with natural stone worktop has two windows 
above the sink, with the one and a half bowl sink in between. In 
the corner is room for a large fridge. In the worktop next to it is 
the five-burner hob, with the stainless steel extractor above. This 
cooking area is at an ergonomic height.

In the adjacent utility room, in the niche by the back door, the Nefit 
central heating is installed. Practical and space-saving: a sliding 
door has been created between the kitchen and the utility room. 
In the scullery with cupboard are the connections for the washing 
equipment.
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Vloerafwerking: laminaat
Wandafwerking: deels behang, deels pleisterwerk
Plafondafwerking: deels stucwerk, deels kunststof schroten

(Werk)kamer 3 met keuken 2:  circa 20 m²
Slaapkamer 4:     circa 28 m²
Slaapkamer 5:     circa 14 m²
Slaapkamer 6:     circa 12 m²
Badkamer 2:     circa 4 m²
Garderobe- of bergkamer 1:   circa 6 m²
Bergkamer 2:     circa 14 m²
 

De oprit is in twee tinten bestraat, met aan weerszijden gemetsel-
de pilaren met buitenverlichting. Rechts naast de garage is het op 
maat gemaakte Sol sierhekwerk met afsluitbare poort. Links is het-
zelfde Sol sierhekwerk toegepast waardoor de gehele achtertuin 
omheind is; wel zo veilig voor kind(eren) en huisdier(en). De poort 
maakt het makkelijk om met afvalcontainers en fietsen achterom 
te gaan.

Achter is de volle breedte van het ruime perceel benut voor een 
fraaie en rustige achtertuin met oriëntatie op het oosten, voor de 
hele ochtend zon.

Pal achter de woonkamer ligt het bestrate en beschutte terras met 
over de volle breedte elektrische zonwering die vanuit binnen te 
bedienen is. Het terras is bereikbaar via twee dubbele tuindeuren 
in de riante living, waardoor binnen- en buitenleven worden ge-
combineerd. Ook de buitendeuren in slaapkamer 1 en werkkamer 
2 komen uit op het terras. Dankzij de inpandige ligging en overkap-
pende zonwering is dit terras bijna een buitenkamer zonder last 
van wind. 

Door de tuin met twee vijverpartijen meandert een wandelpad. 
Rechts achterin komt het uit bij een open prieel dat fijn is als over-
kapt zit- of eetterras. Door de omheining en begroeiing zijn de tuin 
en boomgaard van restaurant De Luytervelde te zien. Daar is het 
uitzicht aan de achterzijde volkomen vrij, zonder zichtbare bebou-
wing. Het geheel wordt omringd door volwassen beplanting en 
statige bomen, ook bij de buren aan weerszijden.

Slaapkamer 5 heeft eveneens een grote dakkapel die achter vrij 
uitkijkt op een heel bijzonder uitzicht in Eindhoven-Acht.

Op de overloop rechts is slaapkamer 6 met Velux dakraam. Er-
achter is een aparte en ruime (garderobe)kamer gecreëerd, deels 
onder de dakschuinte. Aan de andere kant is nog een bijzonder 
ruime kamer met Velux dakraam. Deze is geschikt als bijvoorbeeld 
zit-, studeer- of garderobekamer bij slaapkamer 6. De kamer loopt 
door om de hoek, voor extra bergruimte; daar is de boiler voor de 
badkamer op de etage geïnstalleerd. Erboven is een bergvliering 
gemaakt voor extra bergruimte. 

Door de kamers 3 en 4 te combineren, ontstaat een compleet gas-
ten- of familieappartement met gebruik van de 2e keuken en de 2e 
badkamer op deze verdieping.

Badkamer 2 is toegankelijk vanaf de overloop. De badkamer heeft 
een kunststof douchecabine, 3e toilet, wastafel en een 2e aanslui-
ting wasmachine.

BERGZOLDER

Boven de eerste etage is nog een ruime bergzolder. Deze is toe-
gankelijk via een losse trap in de bergkamer, aansluitend aan slaap-
kamer 6.

INPANDIGE GARAGE

De garage van meer dan dertig vierkante meter is bereikbaar via 
de deur in de ontvangsthal en gebouwd om twee auto’s achter 
elkaar te stallen. In de zijgevel is een extra achterdeur naar de zij- 
en achtertuin gemaakt; handig voor tuinmeubels en -gereedschap. 
Dankzij de extra diepte is er volop ruimte voor fietsen en nog een 
werkbank en gereedschap.

TUIN EN BUITENRUIMTE

Aan weerszijden van de brede oprit naar de garage en voordeur is 
de tuin strak aangelegd en onderhouden, met gazon en gevarieer-
de en volwassen begroeiing in sierlijke perken. Een smal plantsoen 
scheidt de tuin van de rustige weg.

Floor finish: laminate
Wall finishes: partly wallpaper, partly plaster
Ceiling finish: partly stucco, partly plastic moldings

(Work) room 3 with kitchen 2:   approximately 20 m²
Bedroom 4:     approximately 28 m²
Bedroom 5:     approximately 14 m²
Bedroom 6:     approximately 12 m²
Bathroom 2:     approximately 4 m²
Wardrobe or storageroom 1:   approximately 6 m²
Storage room 2:    approximately 14 m²
 

The driveway is paved in two shades, with brick pillars on either 
side with exterior lighting. To the right of the garage is the custom-
-made Sol decorative fencing with lockable gate. On the left is the 
same Sol fence applied so that the entire backyard is fenced; very 
safe for child (ren) and pet (s). The gate makes it easy to go bac-
kwards with waste containers and bicycles.

Behind is the full width of the spacious plot used for a beautiful 
and peaceful backyard with orientation on the east, for the whole 
morning sun.

Right behind the living room is the paved and sheltered terrace 
with full width electric awning that can be operated from inside. 
The terrace is accessible through two double garden doors in the 
spacious living room, combining indoor and outdoor living. The 
outside doors in bedroom 1 and study 2 also open onto the terrace. 
Thanks to its indoor location and roofed sun blinds, this terrace is 
almost an outdoor room without being bothered by wind. 

A footpath meanders through the garden with two ponds. To the 
right at the back, it leads to an open arbour that is fine as a covered 
sitting or dining terrace. The garden and orchard of De Luytervelde 
restaurant can be seen through the fencing and overgrowth. The-
re, the view to the rear is completely unobstructed, without any 
visible buildings. The whole is surrounded by mature planting and 
stately trees, including those of the neighbours on either side.

Bedroom 5 also has a large dormer window that looks out on a 
very special view in Eindhoven-Acht.

On the right landing is bedroom 6 with Velux skylight. Behind is a 
separate and spacious (wardrobe) room created, partly under the 
roof slope. On the other side is a very spacious room with Velux 
skylight. This is suitable as a sitting room, study or wardrobe room 
in bedroom 6. The room continues around the corner, for extra 
storage space; there is the boiler for the bathroom on the floor in-
stalled. Above it, a storage loft has been created for extra storage 
space. 

By combining rooms 3 and 4, a complete guest or family flat is crea-
ted with use of the 2nd kitchen and the 2nd bathroom on this floor.

Bathroom 2 is accessible from the landing. The bathroom has a 
shower, 3rd toilet, washbasin and a 2nd washing machine connec-
tion.

ATTIC 
 
Above the first floor is a spacious attic. It is accessible via a separa-
te staircase in the storage room, adjacent to bedroom 6.

GARAGE

The garage of more than thirty square meters is accessible through 
the door in the lobby and built for two cars in a row to stall. In the 
side wall is an extra back door to the side and back garden made, 
useful for garden furniture and tools. Thanks to the extra depth, 
there is plenty of room for bicycles and another workbench and 
tools.

GARDEN AND OUTDOOR SPACE 

On either side of the wide driveway to the garage and front door, 
the garden is tightly landscaped and maintained, with lawn and va-
ried and mature vegetation in ornamental beds. A narrow parkway 
separates the garden from the quiet road.
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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 op slechts 2,4 km.

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, en diverse vernieuwende restaurants, eetcafés 
en culinaire winkels in allerlei smaken en concepten, zoals DOYY 
(Bib Gourmand van Michelin) en achterbuur (160 m) restaurant De 
Luytervelde (Michelin-bordje).

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.

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: Golfbaan Welschap, 
Eindhovensche Golf, Golf & Countryclub De Tongelreep en Golfclub 
De Gendersteyn. Verder telt de stad diverse zwembaden, een ijs-
baan en tal van sportclubs, -scholen en -accommodaties, ook voor 
de urban sports waar Eindhoven om bekend staat.

LOCATIE EN UITZICHT

Deze riante villa ligt midden in de rustige en royaal opgezette 
villawijk Acht-Zuid in het noorden van Eindhoven, die behoort tot 
kerkdorp Acht. De wijk kent louter bestemmingsverkeer. Aan de 
voorkant kijkt de villa uit op de rustige wijklaan met vergelijkbare 
vrijstaande villa’s en bungalows in het betere koopsegment, terwijl 
de achtertuin rondom groen is met de volwassen bomen en strui-
ken – veelal groenblijvend - en privacy.

Heel bijzonder: aan de achterzijde is het uitzicht geheel groen en 
vrij. Daar ligt, achter de omheining en volwassen begroeiing, de 
authentieke boomgaard van restaurant de Luytervelde die vanaf 
de dakkapellen op de verdieping te zien is.

In de directe omgeving is een prettige mix van natuur, sport en 
andere activiteiten te vinden. Op wandelafstand (circa 1.000 m) ligt 
landgoed De Grote Beek, een fraai groengebied met grand café, 
B&B en fijne wandelnatuur. Even verderop (circa 2,6 km), voorbij 
de Internationale School en naast PSV Campus De Herdgang ligt 
bovendien het Philips de Jonghpark dat eveneens bekend staat om 
zijn statige groen en wandelroutes. Vlakbij zijn ook landgoed De 
Wielewaal dat over een paar jaar openbaar park wordt en de biolo-
gische Philips Fruittuin met landwinkel (circa 2,4 km).
 

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.

Culture
Eindhoven also has a lot to offer culturally, with for example the 
internationally renowned Van Abbemuseum, the Park Theatre and 
various stages for classical and modern music, such as Effenaar and 
Muziekgebouw Eindhoven.

Green
Eindhoven is one of the greenest cities in the Netherlands. This 
is particularly visible in, for example, Genneper Parken, the leafy 
Stadswandelpark with sculpture garden and the Philips De Jongh 
walking park at only 2.4 km.

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 Gourmet 
Market and Kazerne, and various innovative restaurants, eateries 
and culinary shops in all flavours and concepts, such as DOYY (Bib 
Gourmand from Michelin) and backdoor (160 m) restaurant De 
Luytervelde (Michelin sign).

Hip 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.

Sport
Eindhoven is also known as a sports city, of course thanks to top 
football club PSV and the international Pieter van den Hoogenband 
swimming stadium. There are various golf courses nearby: Golf-
baan Welschap, Eindhovensche Golf, Golf & Countryclub De Ton-
gelreep 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 
Eindhoven is known.

LOCATION AND VIEW

This spacious villa is located in the middle of the quiet and spa-
ciously planned villa district Acht-Zuid in the north of Eindhoven, 
which belongs to the church village Acht. The neighbourhood only 
has local traffic. At the front, the villa looks out onto the quiet 
neighbourhood lane with similar detached villas and bungalows in 
the better purchasing segment, while the back garden is green all 
around with its mature trees and shrubs - mostly evergreen - and 
privacy.

Very special: at the rear, the view is entirely green and free. There, 
behind the fence and mature vegetation, lies the authentic orchard 
of the Luytervelde restaurant, which can be seen from the dormers 
on the first floor.

In the immediate vicinity, there is a pleasant mix of nature, sports 
and other activities. Within walking distance (about 1,000 m) is the 
De Grote Beek country estate, a beautiful green area with a grand 
café, a B&B and fine walking nature. A little further on (about 2.6 
km), past the International School and next to PSV Campus De 
Herdgang is also the Philips de Jongh park, also known for its state-
ly greenery and walking routes. Also close by are the De Wielewaal 
estate, which will become a public park in a few years’ time, and 
the organic Philips Fruittuin with its farm shop (about 2.4 km).
 

EINDHOVEN AND SURROUNDINGS

Technology, design and knowledge
In recent years, Eindhoven has grown internationally and is 
renowned for its technology, design and knowledge. The Brain-
port Region 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 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 
partners.
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VOORZIENINGEN EN AFSTANDEN

Kinderopvang Korein Marseillelaan:    ca. 1.400 m
Kleuterschool Dikkie & Dik:     ca. 1.000 m
Basisschool Jenaplan:     ca. 1.700 m
Kinderopvang De Spaaihoeve:    ca. 1.700 m
Basisschool De Klapwiek:     ca. 1.400 m
Internationale School Eindhoven:    ca. 2,5 km
Frits Philips lyceum-mavo:     ca. 1.200 m
Stedelijk College Eindhoven:     ca. 1.300 m
Universiteit Tilburg:      ca. 33,4 km
Technische Universiteit Eindhoven:    ca. 5,6 km
Fontys Hogescholen:      ca. 4,9 km

Huisartsenpraktijk Kummeling:    ca. 1.000 m
BENU Apotheek:      ca. 1.000 m
Tandartspraktijk Acht:     ca. 1.000 m
Catharina Ziekenhuis:     ca. 3,5 km

Stadhuis:       ca. 5,9 km
ASML: ca. 11 km
High Tech Campus Eindhoven:    ca 8,6 km
Brainport Industries Campus:    ca. 3,9 km

Supermarkt Jumbo:      ca. 1.800 m
Winkelcentrum WoensXL:     ca. 3,7 km
Restaurant De Luytervelde (Michelin-bordje):  ca. 160 m

Voetbalvereniging Acht:     ca. 1.100 m
Tennisvereniging Prinsejagt:     ca. 1.300 m
Hockeyclub Eindhoven:     ca. 1.300 m
Zwembad Ir. Ottenbad:     ca. 1.800 m
Best Golf:       ca. 4,6 km

Eindhoven Airport:      ca. 4,5 km
NS-station Eindhoven Centraal:    ca. 5,4 km
Tankstation Shell:      ca. 700 m
Bushalte Rijnstraat:      ca. 600 m

FACILITIES AND DISTANCES  

Childcare centre Korein Marseillelaan:   approx. 1,400 m
Kindergarten Dikkie & Dik:     approx. 1,000 m
Jenaplan primary school    approx. 1,700 m
Childcare centre De Spaaihoeve:    approx. 1,700 m
Primary school De Klapwiek:    approx. 1,400 m
International School Eindhoven:    approx. 2.5 km
Frits Philips Lyceum-mavo:     approx. 1,200 m
Stedelijk College Eindhoven:    approx. 1,300 m
Tilburg University:      approx. 33.4 km
Technical University Eindhoven:    approx. 5.6 km
Fontys University of Applied Sciences:   approx. 4.9 km

Kummeling General Practice:    approx. 1,000 m
BENU Pharmacy:      approx. 1,000 m
Dentist practice Acht:     approx. 1,000 m
Catharina Hospital:      approx. 3.5 km

City Hall:       approx. 5.9 km
ASML:        approx. 11 km
High Tech Campus Eindhoven:    approx. 8.6 km
Brainport Industries Campus:    approx. 3.9 km
   
Jumbo supermarket:      approx. 1,800 m
Shopping centre WoensXL:    approx. 3.7 km
Restaurant De Luytervelde (Michelin sign):  approx. 160 m

Football club Acht:      approx. 1,100 m
Tennis club Prinsejagt:     approx. 1,300 m
Hockey club Eindhoven:     approx. 1,300 m
Swimming pool Ir. Ottenbad:    approx. 1,800 m
Best Golf:       approx. 4.6 km

Eindhoven Airport:      approx. 4.5 km
NS-station Eindhoven Central:    approx. 5.4 km
Shell petrol station:      approx. 700 m
Bus stop Rijnstraat:      approx. 600 m
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ALGEMENE INFORMATIE

•
•
•
•

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

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•
•

Sales procedure
All information provided by Cato Makelaars and the seller must be seen 
exclusively as an invitation to make an offer. Making an offer does not 
automatically mean that you can derive rights from it. If the asking price is 
offered, the owner may decide whether or not to accept it. Cato Makelaars 
recommends that interested parties engage their own NVM estate agent to 
provide professional guidance in making an offer and purchasing.

Making an offer
If you wish to make an offer, the following matters should be mentioned:
Purchase price offered
Date of exchange of keys
Any part-exchange of movable property
Any conditions precedent, such as financing for example

Deed of sale
In the event of a purchase agreement being reached, Cato Makelaars will 
draw up the deed of sale in accordance with the NVM model (Dutch Associ-
ation of estate agents). It is customary to pay the solicitor’s office a security 
deposit or bank guarantee of at least ten percent of the purchase price. Res-
ervations can only be included (for example for acquiring financing) if they 
were explicitly mentioned together with the bid.

Dutch general property age clause
If a property is twenty years old or older, the buyer knows that the demands 
they can make of construction quality are considerably lower than in the 
case of a new-build home. In a deviation from Article 6.3 of the deed of sale 
and Article 7.7, Paragraphs 1 and 2 of the Dutch Civil Code, any whole or par-
tial omission of one of more features of the property for normal and special 
use and any other failure to comply with the agreement will be at the buyer’s 
risk and for their account.

 

Obligation to investigate
The seller of the property has what is called an obligation to inform. The buy-
er has their own obligation to investigate all matters which are, or could be, 
of importance. As the buyer, you should also look into the financing options 
based on employment situation, income, loans and other personal obliga-
tions. We advise you to thoroughly investigate, or have someone do that for 
you, the general and specific aspects of the property, before you make a bid. 
It is even better to engage your own NVM estate agent to guide you through 
the purchase.

Property brochure
All the information we mentioned was represented by us to the best of our 
knowledge and ability and in good faith. Any deviations that become appar-
ent afterwards (for example in floor plans, surface area or volume) cannot 
be invoked. Although every care has been taken, neither the owner nor the 
sale broker accepts any liability for the accuracy of the content of this prop-
erty brochure and no rights can be derived from it. The measurements of 
the floor plans may deviate since the drawings are sometimes, or have to be, 
reduced in size.

Reflection period (according to the Dutch law on the purchase of immovable 
property)
When you buy a home, you have a three-day reflection period during which 
you may still withdraw from the contract. The reflection period begins as 
soon as the buyer receives the purchase agreement, or a copy of it, signed by 
both parties. If you dissolve the purchase agreement within the three days of 
the statutory reflection period, we will be obliged to charge you 250 euros in 
administration costs.

What happens after the viewing?
Both the owner and we ourselves are interested to hear what you thought 
of the property and would greatly appreciate it if you would let us know your 
conclusions within a few days. We are also happy to get in touch with you by 
phone. If, on reflection, you don’t feel this home is quite what you’re looking 
for, we would be glad to offer our services and help you with your search for 
a home that fulfils all your wishes. In that case, we invite you to come to us 
for a personal consultation, without obligation.
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WAAROM CATO MAKELAARS?

1.

2.

3.

4.

5.

OPENINGSTIJDEN

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

Wij staan voor een frisse en bevlogen dienstverlening - NVM Full 
Service Makelaardij - in onroerend goed. Onze verkoopportefeuille 
omvat louter woningen, appartementen en monumenten van hoog 
niveau. Wij zijn proactief in verkoop en marketing, en onze kennis 
en kunde zijn gebaseerd op ruim dertig jaar ervaring in de wijde 
regio.

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

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

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

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

1.

2.

3.

4.

5.

OPENING HOURS

Our office is open on weekdays from 09:00 to 17:30. If an appoint-
ment during the week is unsuitable we are happy to make an 
appointment with you on a Saturday and/or Sunday. 

WHY CHOOSE CATO MAKELAARS?

We represent a fresh and inspired service - NVM Full Service Pro- 
perty Brokerage - in real estate. Our sales portfolio exclusively con-
tains high-quality homes, apartments and listed buildings. We are 
proactive in sales and marketing, and our knowledge and skill are 
based on more than thirty years of experience in the entire region.

Our team consist of professionals who work closely together, each 
with their own specialism and network, all of which serves to boost 
the marketing and sale of your property. We add even more quality 
to our superior range through result-oriented services such as pro-
fessional styling, TV (drone), photography and illustrations.

By combining specialisms and specialists, we are able to achieve 
noteworthy results in the marketing of good properties. Our own 
specialism is the buying and selling of historic buildings, listed by 
state and municipality, thanks to an interest in, and extensive study 
of, cultural heritage.

You are naturally fully occupied with work, family, social networks 
and other interests and activities; we understand that all too well. 
That’s why we gladly relieve you of the worry, by providing you 
with the very best guidance possible when you are buying or sell-
ing a good home.

We come to you and welcome you in our easily accessible office. 
Located at the Parklaan, Interesting Office is easily accessible. 
Eindhoven Central Station is within walking distance. Are you 
coming by car? You can park on our own plot.



Parklaan 54-A       T 040 29 00 620

5613 BH Eindhoven      M 06 10 34 56 57

www.catomakelaars.nl      info@catomakelaars.nl


