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Dear sir, madam,

Thank you for your interest in this spacious family home with practice 
or office space, two garages and particularly large garden in the heart 
of Nuenen. To give you a clear and complete picture of this detached 
family home, this documentation contains the following information:

Introduction  8
Facts and Figures  10

Photo’s 14 - 59

Layout (floor plans)  60 - 63
Layout (detailed description)  64 - 71

Location and surrounding area 70 - 75
General information  76 - 80

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 gezinswoning met praktijk- en/of 
kantoorruimte, twee garages en opvallend grote tuin in hartje Nuenen. 
Om u een helder en compleet beeld van dit vrijstaande gezinshuis te 
geven, bevat deze documentatie de volgende informatie:

Introductie     8
Feiten & Cijfers    10

Foto’s      14 - 59

Indeling (plattegronden)   60 - 63
Indeling (uitgebreide omschrijving)  64 - 71

Locatie en omgeving    70- 75
Algemene informatie    76 - 80

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 KEY FEATURES OF THIS SPACIOUS FAMILY HOME 
WITH PRACTICE WING, LARGE GARDEN, DRIVE-
WAY AND TWO GARAGES 
 
1. Courant, striking location. 
One of the largest plots on the edge of the lively village centre of 
Nuenen, within walking distance of primary schools, shops, restau-
rants and theatre, all other city amenities are close by, in the smart 
Brainport region.

2. Create your own living paradise.
Numerous possibilities for personalising the layout and interior, 
also in terms of sustainability; the house and practice wing are 
robust and well-built.

3. Space. 
Plenty of space inside and outside, for living, playing and doing 
business. Ideal for families with several children and/or in combina-
tion with a home office.

4. Parking.
On the long driveway to the left of the plot with parking for several 
cars, in the detached garage and in the indoor garage behind the 
practice wing. 

5. Greenery. 
Quiet residential location in combination with a fully enclosed and 
mature garden on the south without any privacy, for a lovely out-
door life.

5 PLUSPUNTEN VAN DEZE NOG TE MODERNISEREN 
GEZINSWONING MET PRAKTIJKVLEUGEL, GROTE 
TUIN, OPRIJLAAN EN TWEE GARAGES

1. Courante, markante locatie. 
Éen van de grootste percelen aan de rand van het levendige dorps-
centrum van Nuenen, op loopafstand van basisscholen, winkels, 
restaurants en theater, alle andere grootstedelijke voorzieningen 
zijn vlakbij, in de slimme Brainportregio.

2. Eigen woonparadijs te realiseren.
Tal van mogelijkheden om indeling en interieur te personaliseren, 
ook qua duurzaamheid; woning en praktijkvleugel zijn robuust en 
degelijk gebouwd.

3. Ruimte. 
Volop ruimte binnen en buiten, om te wonen, leven, spelen en te 
ondernemen. Ideaal voor gezinnen met meerdere kinderen en/of in 
combinatie met kantoor/bedrijf aan huis.

4. Parkeren.
Op de lange oprijlaan links van het perceel met parkeergelegenheid 
voor meerdere auto’s, in de vrijstaande garage én in de inpandige 
garage achter de praktijkvleugel. 

5. Groen. 
Rustige woonlocatie in combinatie met een geheel omheinde en 
volwassen tuin op het zuiden zonder enige inkijk, voor een heerlijk 
buitenleven.
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INTRODUCTION 
 
The house with practice space has a special history in Nuenen. It is 
a real dignitary’s house. After family doctor Anderegg, family doc-
tor Kortstee lived there: “I had just graduated in Nijmegen when 
the Anderegg family called to ask if I could take care of them for a 
long time. So I moved from my parents’ farm in Overijssel to Nue-
nen. I had already done my internship at the old Binnenziekenhuis, 
so I was already familiar with the place. I had been dating Dora for 
years. We were not married yet and I lived in the Weverstraat. After 
we got married we first lived together elsewhere in Nuenen, until 
we moved to the Weverstraat and I could later take over the house 
and practice with the pharmacy. We got our four children and they 
all grew up here.” In the meantime, the two daughters and two 
sons have flown the nest and Dr. Kortstee has moved into a care 
apartment; therefore, this particularly large lot with spacious home 
and practice space comes on the market after decades. 
 
It is also primarily a warm family home, the son of the house re-
calls: “With living and working functions. The house was really built 
for a general practitioner. You can go inside to the practice and to 
the garage; this way my father could easily make night visits and 
deliveries. He gave birth to hundreds of Nuenen people! 
The first years he had no time for the garden. Later the beautiful 
garden on the south, with view on the church tower, really beca-
me his ‘court’; gardening, pruning the high hedges and conifers, 
walking, sitting under the pergola with grapes that were decades 
old. Even after his retirement in 1993. He always loved the house, 
gardened every day. He enjoyed the birds and squirrels.”
 
Kortstee junior still remembers the renovation in 1976: “That’s 
when a big piece was built on and the fixed stairs to the attic, 
landing and attic rooms were made. There was so much space that 
you didn’t run into each other; my mother even used a bell to alert 
us that dinner was ready.” The children and their friends played 
much and often in the huge garden, he remembers, “One big 
playground. In the back of the garden, there was a playhouse and 
gazebo next to the big sycamore tree. We always climbed into it 
from the house, hoisted chairs into it. We have enjoyed the house 
so much as a family. Now it’s time for another family to enjoy it just 
as much.” 

INTRODUCTIE

De woning met praktijkruimte heeft een bijzondere geschiedenis 
in Nuenen. Het is een echt notabelenhuis. Na huisarts Anderegg 
met zijn gezin, woonde er huisarts Kortstee: “Ik was net geslaagd 
in Nijmegen toen de familie Anderegg belde of ik langdurig kon 
waarnemen. Zo verhuisde ik van de ouderlijke boerderij in Overijs-
sel naar Nuenen. Ik had al coschappen gelopen in het oude Bin-
nenziekenhuis, dus ik was hier al bekend. Ik had al jaren verkering 
met Dora. We waren nog niet getrouwd en ik woonde in op de 
Weverstraat. Na ons trouwen hebben we eerst samen elders in 
Nuenen gewoond, totdat we naar de Weverstraat verhuisden en 
ik later huis en praktijk met apotheek kon overnemen. Hier kregen 
wij vier kinderen die er allen zijn opgegroeid.” Inmiddels zijn de 
twee dochters en twee zonen uitgevlogen en is dr. Kortstee ver-
huisd naar een zorgappartement; daarom komt dit bijzonder grote 
perceel met grootse woning en praktijkruimte na tientallen jaren 
op de markt.

Het is ook vooral een warm gezinshuis, kijkt de zoon des huizes 
terug: “Met woon- en werkfunctie. Het huis is echt gebouwd voor 
een aan huis gebonden beroepen. Je kunt binnendoor naar de 
praktijk, en naar de inpandige garage; zo kon mijn vader ’s nachts 
makkelijk visites en bevallingen doen. Hij heeft honderden Nuenen-
aren op de wereld geholpen! Hij had de eerste jaren geen tijd voor 
de tuin. Later werd de fraaie tuin op het zuiden, met zicht op de 
kerktoren, echt zijn ‘hof’; tuinieren, de hoge heggen en coniferen 
snoeien, wandelen, onder de pergola met tientallen jaren oude 
druif zitten. Ook na zijn pensioen in 1993. Hij vond het altijd een 
heerlijk huis, tuinierde elke dag. Hij genoot van de vogels en eek-
hoorns.”

Kortstee junior herinnert zich nog de verbouwing in 1976: “Toen is 
een flink stuk aangebouwd en zijn de vaste trap naar de zolder, de 
overloop en de zolderkamers gemaakt. Er was zo veel ruimte dat 
je elkaar niet eens tegenkwam; mijn moeder gebruikte zelfs een 
bel om ons te waarschuwen dat het eten klaar was.” De kinderen 
en hun vriendjes speelden veel en vaak in de enorme tuin, weet 
hij nog: “Eén grote speeltuin. Achter in de tuin staat een speel- en 
tuinhuisje naast de grote plataan. Daar klommen we vanaf het huis-
je altijd in, hesen er stoelen in. We hebben als gezin zo veel plezier 
van het huis gehad. Nu is het tijd dat een ander gezin er even veel 
plezier aan beleeft.”
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detached villa with practice area with indoor garage, detached 2nd gara-
ge, driveway for several cars and mature garden all around.
 
1957 (expanded in 1976) 
 
Municipality of Nuenen
Section E
Number 3586
 2120 m² 

approx. 321 m² 
 
approx  32 m² 

approx. 60 m² 

 
approx 21 m² 

approx. 434 m² 
 
 
approx. 1300 m³ 
 
 
12 rooms (living room, dining room, six bedrooms, play and hobby room, 
waiting room, assistant’s room, treatment room)

driveway with at least four parking spaces behind the practice area, 
detached garage and plenty of parking space on the public road

Object 

Year built 
 

Cadastral area 

 
Land size 

 
Living area 

Surface area other indoor spaces 
(cellar and internal garage)

 
Surface area outdoor spaces 

(canopy living room and 1st floor balcony)
 

Surface area external storage
(detached garage) 

 
Total surface area 

 
 

Content house (according to measurement certificate) 
 
 

Number of rooms 
 
 

Parking 

vrijstaande villa met praktijkruimte met inpandige garage, vrijstaande 2e 
garage, oprit voor meerdere auto’s en volwassen tuin rondom.

1957 (in 1976 uitgebouwd)

Gemeente Nuenen 
Sectie E
Nummer 3586
2120 m²

circa 321 m²

circa 32 m²

circa 60 m²

circa 21 m²

circa  434 m²

circa 1300 m³

12 kamers (woonkamer, eetkamer, zes slaapkamers, speel- en hobbyzol-
der, wachtkamer, assistentenkamer, behandelkamer)

oprijlaan met minimaal vier parkeerplaatsen achter de praktijkruimte, 
vrijstaande garage, inpandige garage en volop parkeergelegenheid aan de 
openbare weg

Object

Bouwjaar

Kadastraal bekend

Perceeloppervlakte

Woonoppervlakte woning

Overige inpandige ruimte
 (kelder en inpandige garage)

Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte
 (overkapping woonkamer en balkon 1e verdieping)

Oppervlakte externe berging
(vrijstaande garage)

Totale oppervlakte

Inhoud woning (conform meetcertificaat)

Aantal kamers

Parkeren

FACTS AND FIGURESFEITEN EN CIJFERS
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E, final

unknown
unknown
unknown
yes, almost the entire house

central heating boiler rental
central heating boiler rental 

baked roof tiles, bituminous roofing flat roofs

cavity construction, handmade bricks

entire house has concrete floors

hardwood frames and doors

wooden frames with blunt doors

Energy label

Roof insulation
Insulation façades

Insulation floors
Insulation glass

Heating
Hot water

 

 

 
Roofing material

Façades material

Flooring material

Material exterior window frames 

Material interior window frames 

E, definitief

onbekend
onbekend
onbekend
ja, nagenoeg gehele woning

cv-combi-ketel huur
cv-combi-ketel huur

gebakken dakpannen, bitumineuze dakbedekking platte daken

in spouw gebouwd, handvormstenen

gehele woning voorzien van betonvloeren

hardhouten kozijnen en deuren

houten kozijnen met stompe deuren

Energielabel

Isolatie daken
Isolatie gevels

Isolatie vloeren
Isolatie glas

Verwarming
Warm water

Materiaal daken

Materiaal gevels

Materiaal vloeren

Materiaal buitenkozijnen

Materiaal binnenkozijnen

 
 

MATERIAALGEBRUIK MATERIAL USE

INSTALLATION AND INSULATIONINSTALLATIE EN ISOLATIE



14 15



16 17

GROUND FLOOR
RESIDENTIAL WING

BEGANE GROND
WOONVLEUGEL
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GROUND FLOOR
PRACTICE WING

BEGANE GROND
PRAKTIJKVLEUGEL
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FIRST FLOOR
EERSTE VERDIEPING
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SECOND FLOOR
TWEEDE VERDIEPING
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OUTDOOR SPACE
BUITENRUIMTE
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aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend no rights can be derived from these drawings aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend no rights can be derived from these drawings

VILLA - first floorVILLA - eerste verdiepingVILLA - begane grond VILLA - ground floor
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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 - second floorVILLA - tweede verdieping VRIJSTAANDE GARAGE DETACHED GARAGE
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Floor finish: partly tiled
Wall finish: partly plaster
Ceiling finish: partly stucco, partly lath ceiling

Reception hall:      approx. 20 m² 
Pantry room:    approx. 5 m² 
Kitchen and dining room:   approx. 41 m² 
Living room:     approx. 58 m²
Hallway:    approx. 11 m²
Waiting room:    approx 11 m²
Practice room 1:    approx. 12 m²
Practice room 2:   approx. 22 m² 

Vloerafwerking: deels plavuizen
Wandafwerking: deels pleisterwerk
Plafondafwerking: deels stucwerk, deels schroten

Ontvangsthal:     circa 20 m²
Bijkeuken:     circa 5 m²
Keuken en eetkamer:   circa 41 m²
Woonkamer:     circa 58 m²
Gang:      circa 11 m²
Wachtkamer:     circa 11 m²
Assistentenkamer/praktijkruimte 1: circa 12 m²
Behandelkamer/praktijkruimte 2: circa 22 m²

This wing is accessible from inside through lockable doors in the 
reception hall and the utility room of the house. The rooms were 
originally a waiting room, pharmacy (later assistant’s room) and 
consulting room. In this last room is the lockable door to garage 1. 
The practice wing has a concrete roof and can be extended with an 
extra floor if required.

The wing is particularly suitable as an indoor but separate practi-
ce or business space, with its own sanitary facilities and entran-
ce (door on the driveway). It is also possible to convert it into a 
semi-detached care or student flat. The practice wing has a long 
L-shaped corridor from the separate front door, with three bright 
rooms attached to it; formerly waiting room, assistant’s room and 
treatment room. All three have windows for light and a view of the 
driveway, while the former waiting room also looks out onto the 
front garden. In the corner of the corridor is a patient toilet.

Opposite the former waiting room is the assistants’ room/practi-
ce room 1 with a small window and kitchen unit with double sink. 
Next to it is the spacious treatment room/practice room 2. This has 
a changing room with a second door to the corridor; this is now in 
use as an archive room. In this treatment room is also the lockable 
door to the indoor garage. 

LAY OUT

The large house was extended in 1976 and has a separate practice 
or business wing that can be reached from within. With several 
interventions, the house is exceptionally sustainable and (largely) 
self-sufficient in terms of energy: underfloor heating in combinati-
on with a heat pump, insulating glass and extra roof insulation and 
solar panels in combination with a solar collector on the south-fa-
cing roof. For renovation wishes, the original construction plans of 
the house and extension are still available.
 
GROUND FLOOR - RESIDENTIAL WING 
 
From the long driveway, a paved path leads through the spacious 
front garden to the covered entrance. The front door and window 
with safe wrought-iron ornamental fencing provide daylight into 
the wide reception hall. Next to it is a charming and draught-free 
post hatch. In the hall, on the right are the open, hardwood stairs 
to the floors and the door to the living room, straight ahead the 
door to the kitchen and dining room, and on the left the corridor 
to the practice wing. On this passage are the cloakroom, the toilet, 
the technical room annex household closet with central heating 
boiler (rental) and storage space and the meter cupboard. The 
door to the practice wing can be locked.

The kitchen looks beyond the extension over the large backyard 
and the paved terrace under the pergola covered with grapes. 
Under the window is the sink. On the left is the door to the cellar 
and the door to the utility room, with back door to the garden and 
lockable door to the practice wing.

It is possible to enlarge the scullery and kitchen by aligning the ou-
ter walls with the extension, to create a spacious living kitchen as 
the heart of the house. The semi-open kitchen has the dining room 
in the same space that is included in the extension. 

The living room across the full depth of the house has been given 
a lot of extra space through the extension. There are windows on 
three sides overlooking the garden. The window in the side wall 
has a deep window sill made of natural stone. Opposite is a spa-
cious, double wall cupboard, next to the doors to the hallway and 
the kitchen. In the corner of the L-shaped living room is an open 
wood-burning fireplace with book shelves under the hearth. The 
large south-facing windows overlook the back garden.
 

BEGANE GROND PRAKTIJK-/KANTOORVLEUGEL

Deze vleugel is binnendoor bereikbaar via afsluitbare deuren in 
de ontvangsthal en bijkeuken van het huis. De ruimtes waren 
oorspronkelijk wachtkamer, apotheek (later assistentenkamer) 
en spreekkamer. In deze laatste ruimte is de afsluitbare deur naar 
inpandige garage 1. De praktijkvleugel heeft een betonnen dak en 
kan desgewenst worden uitgebreid met een extra verdieping.

De vleugel is bijzonder geschikt als inpandige maar separate prak-
tijk- of bedrijfsruimte, met eigen sanitair en entree (deur aan de 
oprijlaan). Ook is het goed mogelijk er bijvoorbeeld een semi-apart 
zorg- of studentenappartement van te maken. De praktijkvleu-
gel heeft een lange L-vormige gang vanaf de aparte voordeur, 
met daaraan drie lichte kamers; voorheen wacht-, assistenten- en 
behandelkamer. Alle drie hebben ramen voor licht en zicht op de 
oprijlaan, terwijl de voormalige wachtkamer ook uitkijkt op de 
voortuin. In de hoek van de gang is een patiëntentoilet.

Tegenover de voormalige wachtkamer is de assistentenkamer/
praktijkruimte 1 met spreekluikje en keukenblok met dubbele 
gootsteen. Daarnaast ligt de ruime behandelkamer/praktijkruimte 
2. Deze heeft een kleedhokje met tweede deur naar de gang; dat 
is nu in gebruik als archiefruimte. In deze behandelkamer is ook de 
afsluitbare deur naar de inpandige garage.

INDELING 

Het grote huis is in 1976 nog uitgebouwd en heeft een aparte 
praktijk- of bedrijfsvleugel die binnendoor bereikbaar is. Met di-
verse ingrepen is het huis uitzonderlijk duurzaam en (grotendeels) 
zelfvoorzienend te maken wat betreft energie: vloerverwarming in 
combinatie met een warmtepomp, isolerend glas en extra dakiso-
latie en zonnepanelen in combinatie met zonnecollector op het pal 
zuid gelegen dakvlak. Voor verbouwingswensen zijn de oorspron-
kelijke bouwtekeningen van huis en uitbouw nog aanwezig.

BEGANE GROND - WOONVLEUGEL

Vanaf de lange oprit loopt een bestraat pad door de ruime voortuin 
naar de overkapte entree. Voordeur en raam met veilig smeedij-
zeren sierhekwerk zorgen voor daglicht in de brede ontvangst-
hal. Ernaast zit een charmant en tochtvrij postluikje. In de hal zijn 
rechts de open, hardhouten trap naar de etages en de deur naar 
de woonkamer, rechtdoor de deur naar keuken en eetkamer en 
links de gang naar de praktijkvleugel. Aan deze doorgang liggen de 
garderobenis, het toilet, de technische ruimte annex huishoudkast 
met cv-ketel (huur) en bergruimte en de meterkast. De deur naar 
de praktijkvleugel is afsluitbaar.

De keuken kijkt voorbij de uitbouw uit over de grote achtertuin en 
het bestrate terras onder de met druiven begroeide pergola. Onder 
het raam is het aanrecht met gootsteen. Links is de deur naar de 
kelder en de deur naar de bijkeuken, met achterdeur naar de tuin 
en afsluitbare deur naar de praktijkvleugel.

Het is mogelijk de bijkeuken en keuken te vergroten door de bui-
tenmuren gelijk te trekken met de uitbouw, om een riante leefkeu-
ken te realiseren als hart van het huis.De halfopen keuken heeft de 
eetkamer in dezelfde ruimte die is meegenomen in de uitbouw. 

De woonkamer over de volle diepte van het huis heeft door de 
aanbouw bijzonder veel extra ruimte gekregen. Er zijn aan drie 
zijden ramen met uitzicht op de tuin. Het raam in de zijgevel heeft 
een diepe vensterbank van natuursteen. Ertegenover is een ruime, 
dubbele muurkast, naast de deuren naar de hal en de keuken. In de 
hoek van de L-vormige living is een open houthaard met boeken-
schappen onder het haardbordes. De grote ramen op het zuiden 
kijken uit over de achtertuin.

GROUND FLOOR - PRACTICE/OFFICE WING
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Floor finish: carpet
Wall finishes: wallpaper
Ceiling finish: plaster

Vide and hallway 2:     approx. 21 m²
Bedroom 1:      approx. 15 m²
Bedroom 2:      approx. 16 m²
Bedroom 3:     approx. 9 m²
Bedroom 4:      approx. 8 m²
Bedroom 5:      approx. 15 m²
Bedroom 6:      approx. 17 m²
Bathroom:      approx. 8 m²
Washing room:      approx. 5 m²
Roof terrace:      approx. 50 m²
Storage attic/hobby room:    approx. 8 m²

SECOND FLOOR 

During the renovation in 1976, a small room on the first floor was 
replaced by a T-shaped hallway with a window to the back garden. 
The loft ladder was also replaced with a fixed, hardwood spiral 
staircase. 
 
Everywhere on the second floor, the slope of the roof has been 
used to create continuous storage space with partitions and doors. 
 
The staircase leads to hallway 2, which used to be a playroom, with 
bedrooms on either side. On the hallway, a cupboard was made for 
the boiler. If desired, the storage tank can be installed here for a 
solar collector, which with the roof facing south can be combined 
with solar panels. 
 
The spacious bedrooms 5 and 6 both have a dormer window for 
light and sight. Behind bedroom 6 is a spacious attic with skylight 
and plenty of storage space behind partitions. This can be added to 
the bedroom or, with dormer or balcony window, serve as an extra 
room or hobby room.  
 
 

CELLAR 
 
In the kitchen there is the door to the staircase to the cellar, area 
approximately 7 m². Thanks to its underground location, the cli-
mate is constant, ideal for fresh supplies, storage space and wine 
storage. The cellar window provides light and air.
 
 
FIRST FLOOR 
 
The open, hardwood staircase leads to the vide with window and 
hallway 1.  This leads to a built-in wardrobe, four bedrooms, a 
laundry room and a bathroom. The hallway with window and open 
spiral staircase to the second floor is perfect for reading, home-
work or storage. 
 
Next to the spiral staircase is the rectangular bedroom 1 with wash-
basin, which overlooks the back garden. 
 
The master bedroom 2 with double spacious wall closet with ori-
ginal vintage Bruynzeel handles and double doors to the outside, 
also overlooks the backyard and the large roof terrace.
 
To the left of the master suite is the modernised bathroom which is 
also accessible from the hallway. It is equipped with walk-in sho-
wer, free hanging closet, double sink, towel radiator and closet. 
The bathroom has its own door to the roof terrace. 
 
Bedroom 3 overlooks the driveway and the mossy concrete roof of 
the practice wing. Next door is another bedroom with marmoleum 
floor that now serves as a laundry room, there are the connections 
for the washing equipment. 
 
Bedroom 4 at the front has a washbasin and a spacious walk-in 
wardrobe.  
 

Vloerafwerking: vloerbedekking
Wandafwerking: behang
Plafondafwerking: pleisterwerk

Vide en overloop 1:    circa 21 m²
Slaapkamer 1:     circa 15 m²
Slaapkamer 2:     circa 16 m²
Slaapkamer 3:     circa 9 m²
Slaapkamer 4:     circa 8 m²
Slaapkamer 5:      circa 15 m²
Slaapkamer 6:     circa 17 m²
Badkamer:     circa 8 m²
Waskamer:     circa 5 m²
Dakterras:     circa 50 m²
Overloop/speelruimte:   circa 8 m²

KELDER

In de keuken is de deur naar de vaste trap naar de kelder, opper-
vlakte circa 7 m². Dankzij de ondergrondse ligging is het klimaat er 
constant, ideaal voor verse voorraad, bergruimte en het bewaren 
van wijnen. Het kelderraam zorgt er voor licht en lucht.

EERSTE VERDIEPING

De open, hardhouten trap voert naar de vide met raam en over-
loop 1. Daaraan liggen een inbouwkast, vier slaapkamers, een was-
kamer en een badkamer. De overloop met raam en  open spiltrap 
naar de tweede verdieping, leent zich prima als lees-, huiswerk- of 
kastenhoek.

Naast de spiltrap is de rechthoekige slaapkamer 1 met wastafel die 
over de achtertuin uitkijkt.

De ouderslaapkamer 2 met dubbele ruime muurkast met origine-
le vintage Bruynzeelgrepen en dubbele deuren naar buiten, kijkt 
eveneens over de achtertuin en het grote dakterras.

Links van de ouderlijke suite is de gemoderniseerde badkamer die 
ook vanuit de overloop bereikbaar is. Deze is uitgerust met inloop-
douche, vrijhangend closet, dubbele wastafel, handdoekradiator 
en kast. De badkamer heeft een eigen deur naar het dakterras.

Slaapkamer 3 kijkt uit op de oprit en het bemoste betonnen dak 
van de praktijkvleugel. Ernaast is nog een slaapkamer met marmo-
leumvloer die nu dienstdoet als waskamer; daar zijn de aansluitin-
gen voor de wasapparatuur.

Slaapkamer 4 aan de voorzijde heeft een wastafel en een ruime 
inloop-garderobekast. 

TWEEDE VERDIEPING

Tijdens de verbouwing in 1976 is op de eerste verdieping een kleine 
kamer vervangen door een T-vormige overloop met raam op de 
achtertuin. Tevens is de vlizotrap vervangen door een vaste, hard-
houten spiltrap.

Overal op de tweede verdieping is de dakschuinte benut om met 
schotten en deurtjes doorlopende bergruimte te creëren.

De trap komt uit op overloop 2 die dienst deed als speelruimte, met 
aan weerszijden slaapkamers. Op de overloop is een kast gemaakt 
voor de boiler. Desgewenst kan hier het voorraadvat worden ge-
installeerd voor een zonnecollector, die met het dak op het zuiden 
kan worden gecombineerd met zonnepanelen.

De ruime slaapkamers 5 en 6 hebben beide een dakkapel voor licht 
en zicht. Achter slaapkamer 6 is nog een ruime bergzolder met 
dakraam en volop bergruimte achter schotten. Deze kan bij de 
slaapkamer worden getrokken of, met dakkapel of balkonraam, 
dienstdoen als extra kamer of hobbyruimte.  
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DETACHED GARAGE AND INDOOR GARAGE 
 
At the end of the long driveway, the driveway is widened for 3-4 
parking spaces adjacent to the garden fence. Straight ahead is the 
detached garage 1, indoor garage 2 with electric door is accessible 
through the practice wing.

Garage 1, detached with area of approximately 21 m², has a garage 
door, door to the garden and a window and is extended with a 
roof, for example, for storage of a trailer or garden machinery.

Garage 2, indoor with an area of approximately 25 m², has a dog 
door and the former gas storage now serves as storage for waste 
containers. This garage has a door to the terrace under the pergola 
and windows overlooking the rear garden.  

GARDEN AROUND WITH TERRACES 
 
The spacious and stately garden, including the long driveway, is 
located all around. Around the large lawns are numerous borders 
and a selection of mature, well-maintained and partly evergreen 
trees and shrubs. In addition to stately conifers, there are also pla-
ne and beech trees that squirrels love.

On the street side, the metres-deep front garden is enclosed by a 
long yew hedge. The front garden continues through the large side 
garden to the back garden, giving it a park-like appearance. The 
front and side gardens are separated by a fence from the backy-
ard which is thus completely fenced, which is safe for children and 
pets.

The living room has a partially covered paved terrace with awning 
and windbreak. The practice wing is a paved terrace with brick 
borders, under the with grape overgrown pergola. Especially in 
summer, this is an excellent place to relax in complete privacy, with 
the best views of the garden and sunset. The grapevine is decades 
old and produces such fruit that the current owner made his own 
wine from it.

Near the majestic plane tree in the back garden is the garden house 
with a special history. It used to be a TB house that stood on a 
greenhouse to enjoy the open air in quarantine. The children of the 
current owners have put it to good use as a playhouse.

The rear area is fully vegetated and therefore an adventurous play 
forest for children. There are also possibilities, after pruning, for 
example, a vegetable and herb garden.
The garden is bordered by a fence with a gate. This gives access to 
the back path.
 

VRIJSTAANDE GARAGE EN INPANDIGE GARAGE

Aan het einde van de lange oprijlaan is de oprit verbreed voor 3-4 
parkeerplaatsen die grenzen aan het tuinhek. Rechtdoor is de vrij-
staande garage 1, inpandige garage 2 met elektrische deur is via de 
praktijkvleugel bereikbaar.

Garage 1, vrijstaand met oppervlakte van circa 21 m², is voorzien 
van een garagedeur, deur naar de tuin en een raam en is uitgebreid 
met een overkapping, voor stalling van bijvoorbeeld een aanhan-
ger of tuinmachinerie.

Garage 2, inpandig met oppervlakte van circa 25 m², heeft een hon-
denluik en de voormalige gasopslag doet nu dienst als stalling voor 
afvalcontainers. Deze garage heeft een deur naar het terras onder 
de pergola en ramen die zicht geven op de achtertuin. 

TUIN RONDOM MET TERRASSEN  

De riante en statige tuin ligt, inclusief de lange oprit, helemaal 
rondom. Rond de grote gazons zijn tal van borders en een keur aan 
volwassen, goed onderhouden en deels groenblijvende bomen en 
struiken. Naast statige coniferen staan er onder meer een plataan 
en beuk waar eekhoorns dol op zijn.

Aan de straatzijde is de metersdiepe voortuin omheind met een 
lange taxushaag. De voortuin loopt via de grote zijtuin door naar 
de achtertuin waardoor het geheel parkachtig aandoet. Voor- en 
zijtuin zijn met een hek afgescheiden van de achtertuin die daar-
mee geheel omheind is; wel zo veilig voor kinderen en huisdier(en).

Bij de woonkamer is een deels overdekt bestraat terras met zon-
wering en windscherm. Bij de praktijkvleugel is nog een bestraat 
terras met gemetselde borders, onder de met druif begroeide 
steigerhouten pergola. Vooral in de zomer is het daar voortreffelijk 
toeven in volkomen privacy, met het mooiste uitzicht op de tuin 
en zonsondergang. De druivenrank is tientallen jaren oud en levert 
dusdanig vrucht op dat de huidige eigenaar er zelf wijn van maak-
te.

Bij de majestueuze plataan achter in de achtertuin staat het tuin-
huisje met een bijzondere geschiedenis. Het was vroeger een 
tbc-huisje dat op een serre heeft gestaan om er in quarantaine van 
de buitenlucht te kunnen genieten. De kinderen van de huidige 
eigenaren hebben het optimaal benut als speelhuisje.

Het achterste gedeelte is volop begroeid en daarmee een avon-
tuurlijk speelbos voor kinderen. Ook zijn er mogelijkheden, na 
snoeien, voor bijvoorbeeld een groenten- en kruidentuin.
De tuin is achter begrensd door een schutting met poort. Deze 
geeft toegang tot het achterompad.
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LOCATION AND VIEW

Weverstraat is a local thoroughfare, right by the centre of Nuenen. 
At the front, the house looks out onto this leafy street and into 
Lavenderstraat, beyond the large front garden with its low yew 
hedge. 

To the side and rear, the view is completely green, on the wide 
garden. The privacy at the back is optimal. From the house and gar-
den you can see the church tower and a corner of the Raessenshof 
apartment complex.

The attractive centre of Nuenen, with varied catering establish-
ments, numerous shops and, among others, the cultural centre 
Het Klooster, the Vincentre museum and the famous Park, is within 
easy walking distance. Supermarkets, shops, medical facilities, pri-
mary school and childcare are within easy reach. The green outside 
area, including nature reserve Nuenens Broek, sports park De Lis-
sevoort and charming country road Boord are within short walking 
and cycling distance.

NUENEN AND SURROUNDINGS

Nuenen c.a. (cum annexis = with appurtenances), which consists 
of the nuclei Nuenen, Nederwetten and Gerwen, is a green neigh-
bouring municipality of Eindhoven. The village itself has everything 
it takes to be a pleasant place to live: from sports and club life to 
excellent restaurants and bars - including Soenil Bahadoer’s De Lin-
dehof with two Michelin stars within 300 metres - and shops, and 
from greenery and tranquillity to liveliness.

The municipality is widely known as Van Gogh village, because the 
famous painter lived and worked there for many years. Vincent van 
Gogh was very productive here and produced famous works, such 
as The Potato Eaters. The Vincentre Museum recounts his Nuenen 
period. There are dozens of relevant locations in and around the 
village where he painted and sketched and where there are special 
sculptures and buildings, including a special cycle path.

Peuterspeelzaal ’t Kwetternest:   ca. 500 m
Basisschool (De Dassenburcht):   ca. 500 m
Middelbare school (Nuenens College):  ca. 1.100 m
Middelbare school (Eckart College):   ca. 3,9 km
Technische Universiteit Eindhoven:   ca. 5,7 km
Internationale School (Eindhoven):   ca. 9,9 km
Kids Society Erica (dagopvang, bso):  ca. 75 m
 
Medisch centrum Aan de Berg (huisarts):  ca. 300 m
Tandarts (praktijk Catshuys):   ca. 500 m
Ziekenhuis (Catharina, Eindhoven):   ca. 6 km
Ziekenhuis (Anna, Geldrop):    ca. 7,7 km

Gemeentehuis:     ca. 550 m

Supermarkt (Jumbo):    ca. 550 m
Supermarkt (Albert Heijn):    ca. 750 m
Restaurant Olijf:     ca. 300 m
Restaurant De Lindenhof**:    ca. 300 m

Sporthal de Hongerman:    ca. 1.600 m
Laco zwembad en sportcentrum:   ca. 900 m
Voetbal RKSV Nuenen:    ca. 2,1 km
Tennisvereniging de Lissevoort:   ca. 700 m
Honk- en Softbalclub Nuenen:   ca. 800 m
Hockey Club Nuenen:    ca. 800 m

Galerie Bonnard:     ca. 300 m
Museum Vincentre:     ca. 350 m
Cultureel centrum het Klooster:   ca. 500 m
Windmolen de Roosdonck:    ca. 350 m
Baron van Hardenbroekpark:   ca. 300 m
Dorpsboerderij Weverkeshof:   ca. 400 m
Van Goghkerkje:     ca. 400 m
Natuurgebied Nuenens Broek:   ca. 1.100 m

Vliegveld Eindhoven Airport:   ca. 17,6 km
NS-station Eindhoven Centraal:   ca. 8,8 km
Bushalte (Lindeboom):    ca. 270 m
Tankstation (AVIA XPress):    ca. 450 m

LOCATIE EN UITZICHT

De Weverstraat is een lokaal doorgaande weg, pal tegen het cen-
trum van Nuenen. Aan de voorzijde kijkt het huis uit op deze lom-
merrijke straat en de Lavendelstraat in, voorbij de grote voortuin 
met lage taxushaag. 

Aan de zij- en achterkant is het uitzicht volkomen groen, op de 
brede tuin. De privacy achter is optimaal. Vanuit huis en tuin zijn de 
kerktoren en een hoekje van appartementencomplex Raessenshof 
te zien.

Het sfeervolle centrum van Nuenen, met gevarieerde horeca, tal 
van winkels en onder meer cultureel centrum Het Klooster, muse-
um Vincentre en het bekende Park, ligt op korte wandelafstand. 
Supermarkten, winkels, medische voorzieningen, basisschool en 
kinderopvang zijn er binnen handbereik. Het groene buitenge-
bied, met onder meer natuurgebied Nuenens Broek, sportpark De 
Lissevoort en charmante landweg Boord zijn op korte wandel- en 
fietsafstand.

NUENEN EN OMGEVING

Nuenen c.a. (cum annexis = met toebehoren), dat bestaat uit de 
kernen Nuenen, Nederwetten en Gerwen, is een groene buurge-
meente van Eindhoven. Het dorp heeft zelf alles in huis als aange-
name woonplaats: van sport en verenigingsleven tot uitstekende 
horeca – waaronder op 300 m De Lindehof van Soenil Bahadoer 
met twee Michelinsterren - en winkels, en van groen en rust tot 
levendigheid.

De gemeente staat wijd en zijd bekend als Van Gogh-dorp, omdat 
de beroemde schilder er jaren woonde en werkte. Vincent van 
Gogh was er zéér productief en maakte er beroemde werken, zoals 
De Aardappeleters. Museum Vincentre verhaalt over zijn Nuenense 
periode. Er zijn tientallen relevante locaties in en om het dorp waar 
hij schilderde en schetste en waar bijzondere beelden en gebou-
wen zijn, inclusief een speciaal fietspad.

VOORZIENINGEN EN AFSTANDEN AMENITIES AND DISTANCES

Toddler school ‘t Kwetternest:    approx. 500 m
Primary school (De Dassenburcht):    approx. 500 m
Secondary school (Nuenen College):   approx. 1,100 m
Secondary school (Eckart College):    approx. 3.9 km
Technical University Eindhoven:    approx. 5.7 km
International School (Eindhoven):    approx. 9.9 km
Kids Society Erica (day care, day care centre):  approx. 75 m
 
Medical centre Aan de Berg (general practitioner): approx. 300 m
Dentist (practice Catshuys):     approx. 500 m
Hospital (Catharina, Eindhoven):    approx. 6 km
Hospital (Anna, Geldrop):     approx. 7.7 km

Town hall:       approx. 550 m

Supermarket (Jumbo):     approx. 550 m
Supermarket (Albert Heijn):     approx. 750 m
Restaurant Olive:      approx. 300 m
Restaurant De Lindenhof**:    approx. 300 m

De Hongerman Sports Hall:     approx. 1,600 m
Laco swimming pool and sports centre:   approx. 900 m
Football RKSV Nuenen:     approx. 2.1 km
Tennis club de Lissevoort:     approx. 700 m
Baseball and Softball Club Nuenen:    approx. 800 m
Hockey Club Nuenen:     approx. 800 m

Gallery Bonnard:      approx. 300 m
Museum Vincentre:      approx. 350 m
Cultural Centre the Monastery:    approx. 500 m
Windmill de Roosdonck:     approx. 350 m
Baron van Hardenbroek Park:    approx. 300 m
Village farm Weverkeshof:     approx. 400 m
Van Gogh church:      approx. 400 m
Nature reserve Nuenens Broek:    approx. 1,100 m

Eindhoven Airport:      approx. 17.6 km
NS-station Eindhoven Centraal:    approx. 8.8 km
Bus stop (Lindeboom):     approx. 270 m
Petrol station (AVIA XPress):    approx. 450 m
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ALGEMENE INFORMATIE

•
•
•
•

GENERAL INFORMATION

•
•
•
•

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.

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.



78 79

WAAROM CATO MAKELAARS?

1.

2.

3.

4.

5.

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. 

THEREFORE 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.

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.  



Parklaan 54-A       T 040 29 00 620

5613 BH Eindhoven      M 06 10 34 56 57

www.catomakelaars.nl      info@catomakelaars.nl


