
BOSLAAN 2, MIERLO



0
 

MIERLO
BOSLAAN 2



0
 

54

Dear sir, madam,

Thank you for your interest in this detached villa with double garage 
and large garden all around. You will find this green and spacious 
villa in the woods on the outskirts of Mierlo, between Helmond and 
Geldrop and close to Eindhoven. To give you a clear and complete 
picture of this spacious house, this documentation contains the 
following information:

Introduction  8
Facts and Figures  10

Photo’s 14 - 65

Layout (floor plans)  66 - 69
Layout (detailed description)  70 - 77

Location and surrounding area 78 - 83
General information  84 - 87

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 vrijstaande villa met dubbele inpandige 
garage en grote tuin rondom. U vindt deze groen gelegen villa in de 
bossen aan de rand van Mierlo, tussen Helmond en Geldrop en vlakbij 
Eindhoven. Om u een helder en compleet beeld van dit riante huis te 
geven, bevat deze documentatie de volgende informatie:

Introductie     8
Feiten & Cijfers    10

Foto’s      14 - 65

Indeling (plattegronden)   66 - 69
Indeling (uitgebreide omschrijving)  70 - 77

Locatie en omgeving    78 - 83
Algemene informatie    84 - 87

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 HOUSE 
IN MIDDLE OF THE FORREST WITH 100% PRIVACY

1. Space, space, space.
Both inside (with reception hall, kitchen, dining/garden room, living 
room, library/study, five bedrooms and two bathrooms) and outsi-
de on the plot of over 2,000 square metres.

2. Peace and quiet.
Located on the shady forest lane in the Mierlo woods, with only 
local traffic.

3. Green and 100% privacy.
Thanks to the mature garden and stately woods all around, which 
are always in view through the many windows.

4. Location.
In the green tranquility and yet close to village Mierlo, near roads 
to Geldrop and Heeze and highway A67.

5. Classic and high-quality luxury.
Both villa and garden are finished to perfection with high-quality 
materials and always excellently maintained. If you like, for sale 
including upholstery and furnishing.

5 PLUSPUNTEN VAN DIT RIANTE FAMILIEHUIS 
MIDDEN IN DE BOSSEN MET 100% PRIVACY

1. Ruimte, ruimte, ruimte.
Zowel binnen (met ontvangsthal, keuken,  eet-/tuinkamer, woon-
kamer, bibliotheek/study, vijf slaapkamers en twee badkamers) als 
buiten op het perceel van ruim 2.000 vierkante meter.

2. Rust.
Gelegen aan de lommerrijke boslaan in de Mierlose bossen, met 
louter bestemmingsverkeer.

3. Groen en 100% privacy.
Dankzij de volwassen tuin en statige bossen rondom, die door de 
vele ramen altijd in het blikveld vallen.

4. Ligging.
In de groene rust en toch vlakbij dorpscentrum Mierlo, nabij door-
gaande wegen naar Geldrop en Heeze en snelweg A67.

5. Klassieke en hoogwaardige luxe.
Zowel villa als tuin zijn tot in de puntjes afgewerkt met hoogwaar-
dige materialen en altijd uitstekend onderhouden. Indien gewenst, 
te koop inclusief stoffering en meubilering.
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INTRODUCTION

The current owners have lived in this spacious forest villa with love 
and pleasure since 1985: “At the time, the house had to be suitable 
for young children and we wanted several good schools, sports 
clubs and amenities nearby. Over the years, we have modernised 
the house according to our own wishes. In 2000, all the floors were 
removed. We did a lot of renovations, including adding a garden 
room and bay window to the front, and had custom-made cup-
boards and wall units made throughout the villa, such as the many 
bookcases and shelves in the wine cellar.

Their three children have now left home: “We still think it’s a great 
house, a real family home. The grandchildren love coming here. 
Last year during the holidays, there were sixteen of us here and 
everyone stayed the night. But we have chosen to move perma-
nently to our flat on the coast. Rationally that is a wise decision but 
emotionally it is a big one.”

What will they miss: “The greenery, the silence, the privacy and the 
birds. But soon we’ll have the sound of the sea and the seagulls.”

INTRODUCTIE

De huidige eigenaren wonen met alle liefde en plezier sinds 1985 
in deze riante bosvilla: “Het huis moest destijds geschikt zijn voor 
jonge kinderen en we wilden diverse goede scholen, sportvereni-
gingen en voorzieningen in de buurt. In de loop der jaren hebben 
we het huis naar onze eigen wensen gemoderniseerd. In 2000 
gingen alle vloeren eruit. We hebben veel verbouwd, onder meer 
de tuinkamer en erker aan de voorzijde laten aanbouwen en door 
de hele villa heen maatwerkkasten en -wandmeubels laten maken. 
zoals de vele boekenkasten en de schappen in de wijnkelder.

Hun drie kinderen zijn inmiddels het huis uit: “We vinden het nog 
steeds een geweldig huis, een écht familiehuis. De kleinkinderen 
komen hier graag. Met de feestdagen waren we hier afgelopen 
jaar met zestienen en iedereen is blijven slapen. Maar we hebben 
ervoor gekozen om permanent te verhuizen naar ons appartement 
aan de kust. Rationeel is dat een verstandige beslissing maar emo-
tioneel is het een groot besluit.”

Wat zullen ze missen: “Het groen, de stilte, de privacy en de vo-
geltjes. Maar straks hebben we het ruisen van de zee en de meeu-
wen.”
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detached villa with double garage and landscaped garden around with 
garden house

1966, modernised over the years
1998, roof construction, dining room and bicycle storage and bathroom 2
2000, ground floor marble floor tiles with underfloor heating, 
study and wine cellar

Municipality of Mierlo
Section E
Number 1453
approximately 2001 m²

approximately 405 m²

approximately 11 m²

approximately 10 m²

approximately 427 m²

approximately 1540 m³

10 rooms (living room, sitting room, work/music room, dining room/gar-
den room, wine cellar, five bedrooms)

parking space for several cars on private closed premises with electric 
gate, double garage and plenty of public parking in the street.

Object

Date of construction

Cadastral registered

Area of land

Living area villa 
(including double garage/bicycle shed)

Surface area of building-related outdoor area 
(covering terrace and covered entrance) 

Surface area external storage 
(garden house)

Total surface area

Contents villa exclusive garden house 
(according to measurement certificate))

Number of rooms

Parking

vrijstaande villa met dubbele inpandige garage en aangelegde tuin rond-
om met tuinhuis

1966, in de loop der jaren gemoderniseerd
1998, dakopbouw, eetkamer en fietsenberging en badkamer 2
2000, begane grond marmeren vloertegels met vloerverwarming, 
werkkamer en wijnkelder

Gemeente Mierlo
Sectie E
Nummer 1453
circa 2001 m²

circa 405 m²

circa 11 m²

circa 10 m²

circa 427 m²

circa 1540 m³

10 kamers (woonkamer, zitkamer, werk-/muziekkamer, eet-/tuinkamer, 
wijnkelder, vijf slaapkamers)

parkeergelegenheid voor meerdere auto’s op eigen afgesloten terrein 
met elektrische poort, dubbele inpandige garage en volop openbare par-
keergelegenheid in de straat.

Object

Bouwjaar

Kadastraal bekend

Perceeloppervlakte

Woonoppervlakte villa 
(inclusief dubbele inpandige garage/fietsenberging)

Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 
(overkapping entree en overdekt terras) 

Oppervlakte externe berging 
(tuinhuis)

Totale oppervlakte

Inhoud villa exclusief tuinhuis 
(conform meetcertificaat)

Aantal kamers

Parkeren

FACTS AND FIGURESFEITEN EN CIJFERS
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D, final until 23.6.2026

yes
unknown
yes, since 2000
yes, entire villa

cv-combi boiler Atag HR, 2010
whole ground floor (2000) except study, double garage and 
bicycle storage
central heating combi boiler Atag HR, 2010 and indirect fired boiler

- electric ornamental gate driveway
- alarm system
- garden lighting with twilight switch
- facilities for air conditioning connection
- manually operated awning, electricity available
- electric sunscreens kitchen and landing 1
- exterior lighting in all corners of the villa
- cast iron lamppost near garage

baked tiles and bituminous roofing

in cavity built, bricks, painted white

basement and ground floor concrete floors, 1st and 2nd floor wooden 
floors, wooden floor above double garage

hardwood window frames, doors and fronts with insulated glass, steel 
window frame in bathroom 1st floor, painting maintained annually

Energy label

Roof insulation
Insulation façades

Insulation floors
Insulation glass

Heating
Underfloor heating

Hot water

Technical amenities

 

 

Roofing material

Façades material

Flooring material

Material exterior window frames 

 

D, definitief tot 23 juni 2026

ja
onbekend
ja, sinds 2000
ja, gehele villa

cv-combi-ketel Atag HR, 2010
gehele begane grond (2000) met uitzondering van werkkamer, dubbele 
garage en fietsenberging
cv-combi-ketel Atag HR, 2010 en indirect gestookte boiler

- elektrische sierpoort oprit
- alarmsysteem
- tuinverlichting met schemerschakeling
- voorzieningen t.b.v. aansluiting airconditioning
- handbediende zonneluifel, voorziening elektra aanwezig
- elektrische sunscreens keuken en overloop 1
- buitenverlichting op alle hoeken van de villa
- gietijzeren lantaarnpaal nabij garage

gebakken pannen en bitumineuze dakbedekking

in spouw gebouwd, bakstenen, wit geschilderd

kelder en begane grond betonnen vloeren, 1e en 2e verdieping houten 
vloeren, houten vloer boven dubbele garage

hardhouten kozijnen, deuren en puien met isolatieglas, stalen kozijn in 
badkamer 1e verdieping, schilderwerk jaarlijks onderhouden

Energielabel

Isolatie daken
Isolatie gevels

Isolatie vloeren
Isolatie glas

Verwarming
Vloerverwarming

Warm water

Technische voorzieningen

Materiaal daken

Materiaal gevels

Materiaal vloeren

Materiaal buitenkozijnen

 
  

MATERIAALGEBRUIK
MATERIAL USE

INSTALLATION AND INSULATIONINSTALLATIE EN ISOLATIE
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LIVING WING
GROUND FLOOR

LEEFGEDEELTE 
BEGANE GROND
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LIBRARY / STUDY
GROUND FLOOR

BIBLIOTHEEK / STUDY
BEGANE GROND



32 33



34 35



36 37

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 VILLA - verdieping boven garage en tuinhuis VILLA - floor above garage and garden shed

VERDIEPING BOVEN GARAGE
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Vloerafwerking: marmeren vloertegels
Wandafwerking: spachtelputz, stucwerk
Plafondafwerking: stucwerk met inbouwspots

Ontvangsthal:      circa 40 m²
Provisiekast:       circa 4 m²
Keuken:       circa 11 m²
Woonkamer 1:       circa 52 m²
Eet-/tuinkamer:      circa 24 m²

On the garden side is the entrance to the slightly recessed garden/
dining room with radiators and supporting underfloor heating. 
This conservatory-like room was designed by the current residents 
themselves, including the beautiful glass pointed roof. This room 
offers plenty of space for a large dining table, with beautiful views 
of the garden through the large, lockable windows and sliding 
doors with blinds.

Next to it is the well-equipped Siematic kitchen, which looks out 
over the back garden. In two practical L-shaped wall units, many 
cabinets and granite worktops have been processed. The Siemens 
appliances have recently been replaced: built-in fridge and freezer, 
dishwasher, combi oven and oven. The Bosch electric hob has se-
veral zones, so that large roasting pans can be used. 

Under the sliding window, which can be opened, is the one and 
a half bowl sink. Next to the large window with sunscreen is the 
back door to the garden and terrace. If you like, the kitchen can be 
opened further into the living room. 
 
 

LAYOUT

This grand villa is a true family home. Thanks to the diversity and 
multitude of rooms, the villa is eminently suitable for a large 
(blended) family with several children. The villa has been finished 
and maintained to perfection. There are several flat roofs that are 
ideal for installation of solar panels. 

GROUND FLOOR LIVING AREA

Immediately noticeable upon entering is the beautiful marble floor 
that is laid sill-free in the entire living area and has underfloor hea-
ting.

The stately and partially covered entrance lies on a platform and 
has double doors. Thanks to windows in the top of the wall and the 
closed doors, the spacious reception hall has all the privacy and yet 
plenty of daylight. The hall has all the space needed to receive se-
veral guests at the same time. To the right is the door to the indoor 
double garage, with an adjacent deep walk-in cupboard with extra 
fridge and freezer and plenty of space for provisions. 

To the left, the reception hall has a strikingly light area with hard-
wood spiral staircase to the first floor and the passage to the 
spacious living room. In this hall, you can create a nice workplace, 
for example with a secretaire. The many daylight falls through the 
large windows in the front and rear facade (rear with solar control 
screen). Opposite the staircase, in a spacious alcove, are the guest 
toilet with natural stone worktop and fountain and the cloakroom.

The bright hallway leads to the equally bright and spacious living 
room, also with light from the front and back. The passage to the 
kitchen is now an intimate dining area, ideal for breakfast, coffee or 
quick lunch. At the front is a spacious seating area, near the large 
windows on the front garden. Here you will also find an innovative 
wall unit in cherry wood, with an extendable turntable for the TV 
so that it can be turned towards the dining area. The living/sitting 
room has a beautiful open gas fireplace with a marble hearth. The 
sliding doors in the rear wall lead directly to the covered terrace in 
the back garden.

Aan de tuinzijde is de toegang tot de iets verdiept gelegen tuin-/
eetkamer met radiatoren en ondersteunende vloerverwarming. 
Deze serreachtige kamer is door de huidige bewoners zelf ont-
worpen, inclusief het fraaie glazen puntdak. Deze kamer biedt alle 
ruimte voor een grote eettafel, met fraai uitzicht op de tuin door 
de grote, afsluitbare ramen en schuifpui met zonwering.

Ernaast ligt de uitstekend geoutilleerde Siematic keuken, die 
prachtig uitkijkt over de achtertuin. In twee praktische L-vormige 
wandopstellingen zijn vele kasten en granieten werkbladen ver-
werkt. De Siemens-apparatuur is recent vervangen: ingebouwde 
koelkast en vriezer, vaatwasser, combi-oven en oven. De Bosch 
elektrische kookplaat heeft diverse zones, zodat grote braadsleeën 
kunnen worden gebruikt. 

Onder het schuifraam, dat open kan, is de anderhalve spoelbak. 
Naast het grote raam met zonwerend screen, is de achterdeur naar 
tuin en terras. Desgewenst is de keuken verder te openen naar de 
woonkamer. 

INDELING

Deze grootse villa is een waar familiehuis. Dankzij de diversiteit en 
veelheid aan ruimtes is de villa bij uitstek geschikt voor een groot, 
(samengesteld) gezin met meerdere kinderen. De villa is al tot in de 
puntjes afgewerkt en onderhouden. Er zijn diverse platte daken die 
zich uitstekend lenen voor installatie van zonnepanelen. 

BEGANE GROND LEEFGEDEELTE 

Direct opvallend bij binnenkomst is de fraaie marmervloer die in 
het gehele leefgedeelte dorpelloos is doorgelegd en voorzien van 
vloerverwarming.

De statige en deels overdekte entree ligt op een bordes en heeft 
dubbele deuren. Dankzij ramen boven in de muur en de dichte 
deuren heeft de riante ontvangsthal alle privacy en toch volop 
daglicht. De hal heeft alle ruimte om meerdere gasten tegelijk te 
ontvangen. Rechts is de deur naar de inpandige, dubbele garage, 
met ernaast een diepe inloopkast met extra koelkast en vriezer en 
alle ruimte voor proviand. 

Links heeft de ontvangsthal een opvallend licht gedeelte met 
hardhouten spiltrap naar de etage en de doorgang naar de rian-
te woonkamer. In deze hal is een fijne werkplek te creëren, met 
bijvoorbeeld een secretaire. Het vele daglicht valt door de grote 
ramen in de voor- en achtergevel (achter met zonwerend screen). 
Tegenover de trap zijn in een ruime nis het gastentoilet met natuur-
stenen werkblad met fontein en de garderobe.

De lichte hal voert naar de al even lichte en riante woonkamer, 
eveneens met lichtinval van voor en achter. Bij de doorgang naar 
de keuken is nu een intieme eethoek gemaakt; ideaal voor ontbijt, 
koffie of snelle lunch. Aan de voorzijde is een riant zitgedeelte, 
bij de grote ramen op de voortuin. Hier staat ook een innovatief 
wandmeubel in kersenhout, met uitschuifbaar draaiplateau voor de 
tv zodat deze richting de eethoek gedraaid kan worden. De woon-/
zitkamer heeft een fraaie open gashaard met marmeren schouw. 
De schuifpui in de achtergevel voert direct naar het overdekte ter-
ras in de achtertuin.

Floor finish: marble floor tiles
Wall finish: spachtelputz, stucco
Ceiling finish: stucco with recessed spotlights

Reception hall:      approximately 40 m²
Pantry:       approximately 4 m²
Kitchen:      approximately 11 m²
Living room 1:      approximately 52 m²
Dining room/garden room:    approximately 24 m²
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WINE CELLAR

This extremely beautiful cellar was designed by the current owners 
for their special wine collection. The access to the fixed hardwood 
staircase is in the corner of the library sitting room. 

The wine and test cellar has an optimal climate; there is no heating. 
All around, a furniture maker made custom-made shelves, which 
combine beautifully with the tiled floor. The corner, secured with 
decorative bars, provides fresh air and indirect daylight.

The climate is constant, which makes this authentic cellar very 
suitable for the long storage of delicate wines. The beautiful wine 
collection, with numerous top wines and grand cru classés, is also 
available for purchase.

GROUND FLOOR LIBRARY/STUDY

Beyond the living room, through the double door, is a particularly 
beautiful, atmospheric and high library with an adjoining study, 
with the classic and intimate look of a gentleman’s room. Thanks 
to the imposing two-storey height, the beamed structure of the 
roof has been kept visible here. The inner wall has been completely 
transformed into a library, including a real spiral staircase to reach 
the top books.

In front of this imposing library wall is a large, free-standing, 
wrought-iron open wood fire. Around it is plenty of room to sit 
relaxed, talk and enjoy a wood fire and a drink from the bar in the 
corner. In addition to the bar, the side wall also contains several 
beautiful niches, for example for a collection or works of art. The 
good indoors and outdoors blend seamlessly here: the spacious 
room has two sliding doors to the rear garden.

Opposite, via two steps down, is the bright study with three large 
windows on the front garden. This also has the continuous marble 
floor of the entire ground floor. This study has no underfloor hea-
ting and for good reason; underneath is the wine cellar. Therefore, 
this room has two panel radiators, so that also here the indoor 
climate always remains pleasant. Here too, the bookcases are 
custom-made, including a work area in the corner.

WIJNKELDER

Deze uitermate fraaie kelder is door de huidige eigenaren ontwor-
pen voor hun bijzondere wijncollectie. De toegang tot de vaste 
hardhouten trap is in de hoek van de bibliotheek-zitkamer. 

De wijn- en proefkelder heeft een optimaal klimaat; er is geen ver-
warming. Rondom zijn door een meubelmaker schappen op maat 
gemaakt, die fraai combineren met de tegelvloer. De koekoek, met 
sierspijlen beveiligd, zorgt voor frisse lucht en indirect daglicht.

Het klimaat is er constant; daardoor is deze authentieke kelder 
zeer geschikt voor het lang bewaren van delicate wijnen. De fraaie 
wijncollectie, met tal van topwijnen en grand cru classés, is overi-
gens ter overname.

BEGANE GROND BIBLIOTHEEK/STUDY

Voorbij de woonkamer is door de dubbele deur een bijzondere 
fraaie, sfeervolle en hoge bibliotheek met aansluitend study, met 
de klassieke en intieme uitstraling van een herenkamer. Dankzij 
de imposante hoogte van twee verdiepingen is hier de balkencon-
structie van het dak zichtbaar gehouden. De binnenmuur is geheel 
tot bibliotheek getransformeerd, inclusief heuse railladder om de 
bovenste boeken te kunnen bereiken.

Voor deze imposante bibliotheekmuur staat een grote, vrijstaande, 
smeedijzeren open houthaard. Eromheen is alle ruimte om relaxed 
te zitten, te praten en samen van houtvuur en een drankje uit de 
bar in de hoek te genieten. De muur van de zijgevel bevat naast de 
bar ook diverse fraaie nissen, voor bijvoorbeeld een verzameling of 
kunstwerken. Het goede binnen- en buitenleven loopt hier boven-
dien naadloos in elkaar over: de riante kamer heeft twee schuifpui-
en naar de achtertuin.

Ertegenover, via twee treden omlaag, is de lichte study met drie 
grote ramen op de voortuin. Deze heeft eveneens de doorlopende 
marmeren vloer van de gehele begane grond. Deze study is zon-
der vloerverwarming en dat is met een goede reden; eronder ligt 
namelijk de wijnkelder. Daarom heeft deze ruimte twee paneelra-
diatoren, zodat ook hier het binnenklimaat altijd aangenaam blijft. 
Ook hier zijn de boekenkasten maatwerk, inclusief een werkplek in 
de hoek.

Floor finish: marble floor tiles, baked tiles in wine cellar
Wall finishes: spachtelputz, stucco
Ceiling finish: plaster 

Living room 2/library:     approximately 47 m²
Work room:      approximately 20 m²

Wine cellar:      approximately 20 m²

Vloerafwerking: marmeren vloertegels, gebakken tegels in wijnkelder
Wandafwerking: spachtelputz, stucwerk
Plafondafwerking: stucwerk 

Woonkamer 2/bibliotheek:     circa 47 m²
Werkkamer:       circa 20 m²

Wijnkelder:       circa 20 m²
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SECOND FLOOR

The second floor can be reached via the steep fixed staircase. The 
bright landing 2 has a large window, which looks out over the back 
garden. On either side there are two bedrooms on this floor.

Bedroom 4 and 5 both have a large window and plenty of stora-
ge space under the roof slope. In the facade is a beautiful sloping 
window made.

This floor has a private bathroom 2 with shower and sink.

FIRST FLOOR 

The wide, beautiful open staircase in two types of wood leads to 
hallway 1 with loft and window in the side wall overlooking the 
garden, garage and the woods.

Bedroom 1 has lots of storage space behind the shutters under the 
roof slope. There is a window in the side wall as well as a window in 
the dormer.

Bedroom 2 has two windows in the dormer window with a view to 
the front.

In the master bedroom 3 at the front is a large custom-made 
wardrobe under the roof slope with a sliding wall. Behind this 
made-to-measure wardrobe is extra storage space, for example 
for winter sports gear and suitcases. And on the other side of the 
room is also a wardrobe-sliding closet made. This bedroom has 
direct access to bathroom 1. 

This bathroom 1 is equipped with marble floor and wall tiles and 
towel radiators. It is equipped with a bathtub, a shower cabin, 
double sinks and a free-hanging toilet. The wide window overlooks 
the garden in complete privacy.

TWEEDE VERDIEPING

Via de steile vaste dichte trap is de tweede etage bereikbaar. Bij de 
lichte overloop 2 is een groot raam, dat fraai uitkijkt over de achter-
tuin. Aan weerszijden liggen er twee slaapkamers op deze verdie-
ping.

Slaapkamer 4  en 5 hebben beide een groot raam en volop berg-
ruimte onder de dakschuinte. In de gevel is een fraai schuin raam 
gemaakt.

Deze verdieping heeft een eigen badkamer 2 met douchecabine en 
wastafel.

EERSTE VERDIEPING

De brede, fraaie open trap in twee houtsoorten komt uit op over-
loop 1 met vide en raam in de zijgevel dat uitkijkt op tuin, garage en 
de bossen.

Slaapkamer 1 heeft veel bergruimte achter de luiken onder de 
dakschuinte. Er is een raam in de zijgevel als ook een raam in de 
dakkapel.

Slaapkamer 2 heeft twee ramen in de dakkapel met uitzicht naar de 
voorzijde.

In de ouderlijke slaapkamer 3 aan de voorzijde is met een schuif-
wand een grote garderobekast op maat onder de dakschuinte 
gemaakt. Achter deze maatwerkkast is nog extra bergruimte, voor 
bijvoorbeeld wintersportspullen en koffers. En aan de andere zijde 
van de kamer is eveneens een garderobe-schuifkast op maat ge-
maakt. Deze slaapkamer heeft direct toegang tot badkamer 1. 

Deze badkamer 1 is uitgerust met marmeren vloer- en wandtegels 
en handdoekradiatoren. Het geheel is voorzien van een ligbad, een 
douchecabine, dubbele wastafel en een vrijhangend closet. Het 
brede raam kijkt uit over de tuin, in volledige privacy.

Vloerafwerking: deels vloerbedekking, deels houten parketvloer, deels 
marmeren vloertegels
Wandafwerking: spachtelputz
Plafondafwerking: stucwerk

Overloop:      circa 20 m²
Slaapkamer 1:       circa 9 m²
Slaapkamer 2:      circa 10 m²
Slaapkamer 3:       circa 21 m²
Badkamer 1:       circa 9 m²

Vloerafwerking: houten parketvloer, overloop gebakken vloertegels
Wandafwerking: spachtelputz
Plafondafwerking: constructiebalken met houten plafonddelen

Slaapkamer 4:       circa 12 m²
Slaapkamer 5:       circa 15 m²
Badkamer 2:       circa 3 m² 

Floor finish: partly carpeted, partly wooden parquet floor, partly 
marble floor tiles
Wall finish: spachtelputz
Ceiling finish: stucco

Hallway:     approximately 20 m²
Bedroom 1:     approximately 9 m²
Bedroom 2:     approximately 10 m²
Bedroom 3:     approximately 21 m²
Bathroom 1:     approximately 9 m²

Floor finish: wooden parquet floor
Wall finish: stucco
Ceiling finish: construction beams with wooden ceiling parts

Bedroom 4:     approximately 12 m²
Bedroom 5:     approximately 15 m²
Bathroom 2:     approximately 3 m² 
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GARDEN ALL AROUND

The surrounding garden is classically laid out with a nice variety 
of plants, mostly evergreen, and always excellently maintained. 
Through the timeless combination of lawns, flower beds, hedges, 
shrubs and trees, the outdoor area blends seamlessly with the sur-
rounding forest. The large lawn is ideal for children and pets to play 
outdoors. Also many birds, rabbits and squirrels can often be found 
there. The privacy is optimal thanks to the fence around the entire 
plot, in combination with safe and beautiful outdoor lighting with 
twilight switch.

The wide, backyard is located on the southwest and thus has the 
entire afternoon and evening sun. The mature greenery and trees 
around, especially the stately beech, provide shade. They also 
surround the large and tidy lawn, which boasts a fine bronze statue 
by artist and bronze caster Jos Derks. Just beyond the majestic 
beech tree is another beautiful pond. In the corner on the right, a 
sheltered seat has been created, which is surrounded by mature 
greenery.

The more than man-sized hedges and other plants around ca-
mouflage the fence, which offers both privacy and security. Behind 
it leads a walking and trimming path through the woods and the 
cycle path to Geldrop.

The living room and kitchen have a large covered terrace with an 
open wood-burning stove and patio heaters. There is plenty of 
room for the whole family to have lunch or dinner al fresco; if desi-
red, the extra parasol can provide more shade.

The neat lawn extends to the side of the villa, next to the garage. 
There is also a beautiful wooden garden house with brick bottom 
and roof. The garden house with an area of approximately 10 m² 
can serve for garden machinery and furniture, but also for example 
as a workshop or summer workplace. Hidden from view by yew 
and Japanese holly hedges, here is also the storage for firewood.

DRIVEWAY, DOUBLE INDOOR GARAGE, BICYCLE 
STORAGE/WORKSHOP

From the leafy Boslaan, the entrance is at the electric gate, flan-
ked by brick columns, with bell and intercom. Beyond the gate is 
a spacious paved courtyard and access to the double garage with 
parking spaces to the left and right.

The indoor double garage with radiators, tiled floor and electric 
sectional door is accessible from the reception hall. There is ample 
space for two cars and several closets. Practical: the exit sink, so 
water and drain are present. In the garage, the underfloor heating 
system is also installed. Besides the staircase to the attic wellness 
are the connections for washing equipment.

Directly behind the spacious garage, the owners had a separate 
bike storage / workshop built, with cabinets and access door to the 
side garden. Residents do not have to manoeuvre their bicycles 
past the parked cars. This heated room is suitable as a workshop 
and for example for bicycles, garden tools and furniture. 

 
WELLNESS ATTIC 
 
Above the garage, accessible via the fixed, hardwood spiral stair-
case, is a spacious and bright wellness attic. Here is a spacious, 
three to six person sauna with electric heater custom made, with 
on either side integrated storage space. Thanks to two large Velux 
skylights in both roof slopes, this room is particularly light. There is 
plenty of room for e.g. sports equipment, next to the shower and 
the fridge.

DUBBELE INPANDIGE GARAGE & FIETSEN- 
BERGING/WERKPLAATS

Vanaf de lommerrijke Boslaan is de ingang bij de elektrische poort, 
geflankeerd door gemetselde zuilen, met bel en intercom. Voorbij 
de poort is een ruim bestraat binnenplein en toegang tot de dub-
bele garage met links en rechts parkeerplaatsen.

De inpandige, dubbele garage met radiatoren, tegelvloer en elektri-
sche sectionaaldeur is vanuit de ontvangsthal bereikbaar. Er is ruim 
voldoende ruimte voor twee auto’s en diverse kasten. Praktisch: de 
uitstortgootsteen, dus wateraansluiting en afvoer zijn aanwezig. 
In de garage is ook het vloerverwarmingssysteem geïnstalleerd. 
Naast de vaste trap naar de wellnesszolder zijn de aansluitingen 
voor wasapparatuur.

Direct achter de riante garage hebben de eigenaren een aparte 
fietsenberging / werkplaats laten bouwen, met kastenwand en toe-
gangsdeur naar de zijtuin. Bewoners hoeven dus niet met fietsen 
langs de gestalde auto’s te manoeuvreren. Deze verwarmde ruimte 
is geschikt als werkplaats en voor bijvoorbeeld fietsen, tuingereed-
schappen en -meubilair.
 

WELLNESSZOLDER

Boven de garage, bereikbaar via de vaste, hardhouten spiltrap, is 
een ruime en lichte wellness zolder. Hier is een riante, drie- tot zes-
persoons sauna met elektrische kachel op maat gemaakt, met aan 
weerszijden geïntegreerde bergruimte. Dankzij twee grote Velux 
dakramen in beide dakschuinten is deze ruimte bijzonder licht. Er is 
alle ruimte voor bijvoorbeeld sportapparatuur, naast de douche en 
de koelkast.

TUIN RONDOM

De tuin rondom is klassiek aangelegd met een mooie diversiteit aan 
beplanting, goeddeels groenblijvend, en altijd uitstekend onder-
houden. Door de tijdloze combinatie van gazons, perken, hagen, 
struiken en bomen gaat de buitenruimte optisch naadloos over in 
het omliggende bos. Het grote gazon is ideaal voor kinderen en 
huisdier(en) om volop buiten te spelen. Ook vele vogels, konijntjes 
en eekhoorns zijn er vaak te vinden. De privacy is optimaal dankzij 
het hekwerk rond het gehele perceel, in combinatie met veilige en 
fraaie buitenverlichting met schemerschakeling.

De brede, achtertuin ligt op het zuidwesten en heeft dus de gehele 
middag en avond zon. Het volwassen groen en de bomen rondom, 
met name de statige beuk, zorgen voor schaduw. Ze omringen 
bovendien het grote en strakke gazon, waarin een fraai bronzen 
beeld (ter overname) van kunstenaar en bronsgieter Jos Dirix 
prijkt. Even voorbij de majestueuze beuk ligt nog een mooie vijver-
partij. In de hoek rechts is een beschut zitje gemaakt, dat wordt 
omgeven door het volwassen groen.

De meer dan manshoge hagen en overige beplanting rondom 
camoufleren het hekwerk, dat rondom zowel privacy als veiligheid 
biedt. Erachter loopt een wandel- en trimpad door de bossen en 
het fietspad naar Geldrop.

Bij de woonkamer en keuken is een overdekt terras met open 
houthaard en terrasverwarmers. Er is alle ruimte om met de hele 
familie al fresco te lunchen of dineren.

Het strakke gazon loopt door aan de zijkant van de villa, naast de 
garage. Daar staat ook een fraai houten tuinhuis met gemetselde 
onderkant en overkapping. Het tuinhuis met een oppervlakte van 
circa 10 m² kan dienstdoen voor tuinmachinerie en -meubels. Aan 
het zicht onttrokken door taxus- en Japanse hulsthagen is hier ook 
de opslag voor haardhout.

Vloerafwerking: vinyl
Wandafwerking: stucwerk
Plafondafwerking: houten plafonddelen

Dubbele inpandige garage:     circa 39 m²
Wellnesszolder:      circa 25 m²
Fietsenberging en werkplaats:    circa 11 m²

Floor finish: vinyl
Wall finish: stucco
Ceiling finish: wooden ceiling parts

Double integral garage:     approximately 39 m²
Wellness attic:      approximately 25 m²
Bicycle storage and workshop:    approximately 11 m²
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AMENITIES AND DISTANCES

Korein Child Centre De Kersentuin:    approx. 550 m
Kinderdagverblijf Dolfijn:     approx. 1,000 m
Public Primary School ‘t Schrijverke:   approx. 900 m
Primary school Puur Sang Lucia:    approx. 1,700 m
Strabrecht College mavo-havo-vwo:   approx. 3 km
Augustinianum HAVO-VWO:     approx. 8.6 km
International School Eindhoven:    approx. 14.9 km
University (TU/e):      approx. 10.4 km
Fontys University of Applied Sciences   approx. 11.2 km
Rachelsmolen campus:     

General practitioner centre Mierlo:    approx. 1,200 m
Rooijackers dental practice:     approx. 1,000 m
Anna Hospital:      approx. 4.7 km

Town hall:       approx. 3.9 km

Albert Heijn supermarket:     approx. 1,200 m
Supermarket Lidl:      approx. 1,200 m
Restaurant De Strabrechtse Hoeve:   approx. 1,600 m
Restaurant De Cuijt:      approx. 1,800 m

Molenheide playground:     approx. 190 m
Nature playground:      approx. 140 m
Sports Hall De Weijer:     approx. 1,300 m
Football club Mifano:     approx. 2.4 km
Mierlose Tennis Club:     approx. 1,200 m
Golf De Gulbergen:      approx. 3.9 km
Hockey club Mierlo:      approx. 1,600 m
Swimming school Mierlo:     approx. 1,300 m

Eindhoven Airport:      approx. 17.7 km
NS-station Helmond Brandevoort:    approx. 3.5 km
Esso petrol station De Kim:     approx. 1,400 m
Bus stop Molenkamp:     approx. 500 m

LOCATION AND VIEW

The view is free, rich and green. The villa is freely situated all 
around with the woods as a back neighbour and surrounded by the 
wooded villa district on the outskirts of Mierlo.

The continuous and quiet tree lane has only local traffic. Yet you 
are easily and quickly on foot or by bike in the centre of Mierlo for 
shopping, a message or a cup of coffee.

Also half an hour’s cycling to Kasteel Heeze and Heeze over the 
Braakhuizensche Heide and the Strabrechtse Heide is definitely 
not a punishment. The Heezerweg and Geldropseweg roads are 
nearby, while the A67 motorway is less than fifteen minutes’ drive 
away. The location is optimal with regard to Eindhoven and Hel-
mond.

MIERLO AND SURROUNDINGS

Until recently, Mierlo was an independent municipality. After Mier-
lo-Hout and Brandevoort had been ceded to Helmond, the village 
merged with Geldrop to form the new municipality of Geldrop-
-Mierlo. With about 10,000 inhabitants, Mierlo is the smallest core 
of the municipality.

The Brainport village of Mierlo is known for its cherries, such as the 
Mierlose Zwarte, which is making a comeback with the help of the 
IVN. There is De Kersenboerderij, Mierlo’s last fully-fledged stan-
dard orchard. When the cherry trees are in bloom in April, there is 
even the 16 km IVN cycle and cherry blossom route.

A real attraction is Dierenrijk, the zoo at the Gulbergen. The village 
is also known for the Television Tower, the 105 metre high trans-
mission tower on the edge of the Molenheide that watches over 
the village like a Big Friendly Giant. 

Not only is the villa itself surrounded by greenery, Mierlo is also 
centrally located between various beautiful nature reserves. In 
the south-east lies 150 ha of gently rolling stream valley landscape 
‘t Sang, Broek and Goorkens. Between Geldrop and Mierlo is the 
woodland area of De Molenheide, which together with the Luchen-
se Heide and the Verste Bos covers 248 ha. And in the direction of 
Heeze there is the famous Strabrechtse Heide, which turns deep 
purple in August and attracts visitors from far and wide. 

LOCATIE EN UITZICHT

Het uitzicht is er vrij, rijk en groen. De villa is rondom vrijgelegen 
met de bossen als achterbuur en omgeven door de bosrijke villa-
wijk aan de rand van Mierlo.

De doorlopende en rustige bomenlaan kent louter bestemmings-
verkeer. Toch bent u eenvoudig en snel te voet of per fiets in het 
centrum van Mierlo om te winkelen, een boodschap of kop koffie.

Ook een half uurtje fietsen naar Kasteel Heeze en Heeze over de 
Braakhuizensche Heide en de Strabrechtse Heide is beslist geen 
straf. De Heezerweg en Geldropseweg zijn vlakbij, terwijl de ver-
keersader A67 op nog geen kwartiertje rijden is. De ligging is opti-
maal ten opzichte van Eindhoven en Helmond.

MIERLO EN OMGEVING

Tot voor kort was Mierlo een zelfstandige gemeente. Na eerder 
Mierlo-Hout en Brandevoort aan Helmond te hebben afgestaan, 
fuseerde het dorp met Geldrop tot de nieuwe gemeente Geldrop-
-Mierlo. Mierlo is met ongeveer 10.000 inwoners de kleinste kern 
van de fusiegemeente.

Het Brainportdorp Mierlo staat bekend om zijn kersen, zoals de 
Mierlose Zwarte die met hulp van IVN een comeback aan het ma-
ken is. Er is De Kersenboerderij, de laatste volwaardige hoogstam-
boomgaard van Mierlo. Als in april de kersenbomen in bloei staan, 
is er zelfs de 16 km IVN-fiets- en kersenbloesemroute.

Een heuse trekpleister is Dierenrijk, de dierentuin bij de Gulbergen. 
Ook staat het dorp bekend om de Televisietoren, de 105 m hoge 
zendmast aan de rand van de Molenheide die als een Grote Vrien-
delijke Reus over het dorp waakt. 

Niet alleen de villa zelf wordt omringd door groen, Mierlo zelf ligt 
ook centraal tussen diverse prachtige natuurgebieden. In het zuid-
oosten ligt 150 ha lichtglooiend beekdallandschap ’t Sang, Broek en 
Goorkens. Tussen Geldrop en Mierlo ligt bosgebied De Molenheide 
dat samen met de Luchense Heide en het Verste Bos 248 ha be-
slaat. En richting Heeze is er de befaamde Strabrechtse Heide die in 
augustus dieppaars kleurt en daarmee van wijd en zijd bezoekers 
trekt.

VOORZIENINGEN EN AFSTANDEN 

Korein Kindcentrum De Kersentuin:   ca. 550 m
Kinderdagverblijf Dolfijn:    ca. 1.000 m
Openbare basisschool ‘t Schrijverke:  ca. 900 m
Basisschool Puur Sang Lucia:   ca. 1.700 m
Strabrecht College mavo-havo-vwo:  ca. 3 km
Augustinianum havo-vwo:    ca. 8,6 km
Internationale School Eindhoven:   ca. 14,9 km
Universiteit (TU/e):     ca. 10,4 km
Fontys Hogescholen campus Rachelsmolen: ca. 11,2 km

Huisartsencentrum Mierlo:    ca. 1.200 m
Tandartspraktijk Rooijackers:   ca. 1.000 m
Anna Ziekenhuis:     ca. 4,7 km

Gemeentehuis:     ca. 3,9 km

Supermarkt Albert Heijn:    ca. 1.200 m
Supermarkt Lidl:     ca. 1.200 m
Restaurant De Strabrechtse Hoeve:   ca. 1.600 m
Restaurant De Cuijt:     ca. 1.800 m

Molenheide speelplaats:    ca. 190 m
Natuurspeeltuin:     ca. 140 m
Sporthal De Weijer:     ca. 1.300 m
Voetbalvereniging Mifano:    ca. 2,4 km
Mierlose Tennisvereniging:    ca. 1.200 m
Golf De Gulbergen:     ca. 3,9 km
Hockeyclub Mierlo:     ca. 1.600 m
Zwemschool Mierlo:     ca. 1.300 m

Eindhoven Airport:     ca. 17,7 km
NS-station Helmond Brandevoort:   ca. 3,5 km
Tankstation Esso De Kim:    ca. 1.400 m
Bushalte Molenkamp:    ca. 500 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.
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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


