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Geachte heer, geachte mevrouw,

Dank voor uw interesse in deze instapklare tweekapper 
met garage in Leende. Om u een helder en compleet 
beeld te geven, bevat deze documentatie de volgende 
informatie:

Introductie 6
Feiten & Cijfers 10
Foto’s 12 - 47
Plattegronden 48 - 51
Indeling 52 - 57
Locatie en omgeving 58 - 63
Algemene informatie 64 - 67

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

Met hartelijke groet,

Mevrouw W.A.M. Kanters RM 
06 10 34 56 57

Dear Sir, Dear Madam,
 
Thank you for your interest in this semi-detached house in 
Leende. In order to give you a clear and complete picture 
this property brochure contains the following information: 

Introduction  6 
Facts and figures  10 
Photos 12 - 47
Floor plans 48 - 51
Layout 52 - 57 
Location and surroundings  58 - 63 
General information  64 - 67 

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

Kind regards, 
 
Mrs W.A.M. Kanters RM  
06 10 34 56 57 

Welkom bij Swanegat 9 in Leende
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5 key features of this extended, 
semi-detached house with garage 
and carport

1. Space 
With the attractive living room at the front and the spacious 
dining room in the extension at the back, in combination 
with the centrally situated kitchen with various built-in 
appliances, there is plenty of space for all family members. 
 
2. Comfort 
The entire ground floor has underfloor heating; the entire 
house is optimally insulated through roof insulation, floor 
insulation, wall insulation and insulation glass, energy label 
A! 
 
3. Gardens 
Compact front garden with mature beech hedge for privacy 
and playfully classified backyard with several terraces, 
mature plants and gazebo. 
 
4. Location 
On a quiet residential street with cul-de-sac with only local 
traffic to circular square with plenty of public parking, at 
the edge of the village of Leende with rural greenery and 
surrounding countryside. 
 
5. Facilities 
Leende itself has all the facilities for primary education, 
shopping, groceries, care, catering, sport and recreation. 
 
  
 

5 pluspunten van deze uitgebouwde, 
instapklare tweekapper met garage 
en carport

1. Ruimte
Met de sfeervolle zitkamer aan de voorzijde en de riante 
eetkamer in de uitbouw aan de achterzijde, in combinatie 
met de centraal gesitueerde keuken met diverse inbouw-
apparatuur, is er alle ruimte voor alle gezinsleden.

2. Comfort
De gehele begane grond is voorzien van vloerverwarming; 
de gehele woning is optimaal geïsoleerd middels dak-
isolatieplaten, vloerisolatie, muurisolatie en isolatieglas, 
energielabel A!

3. Tuinen
Compacte voortuin met volwassen beukenhaag voor veel 
privacy en speels ingedeelde achtertuin met diverse terrassen,  
volwassen beplantingen en tuinhuis.

4. Ligging
Aan een rustige woonstraat met cul-de-sac met louter 
bestemmingsverkeer aan rondlopend plein met volop 
openbare parkeergelegenheid, aan de dorpsrand van Leende 
met landelijk groen en omringend platteland.

5. Voorzieningen
Leende heeft zelf alle voorzieningen voor basisonderwijs, 
winkelen, boodschappen, zorg, horeca, sport en ontspanning.
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Introduction 

The current owner would like to downsize now that the 
children have left home. 
 
What will she miss the most? “The nice spot in the back of 
the living room!  The double garden doors in the extension 
are open as soon as the weather permits. Thanks to the 
skylights, there is plenty of daylight here all year round on 
and around the large table. Great for reading, writing, having 
a coffee or a meal with family and friends. 
 
She also still likes the neighbourhood: “We don’t run out 
on each other, but we know each other and greet each 
other, help each other where necessary and once a year we 
organise a street barbecue together; it’s a wonderful living 
environment for young and old.” 
 

 

Introductie

De huidige eigenaresse wil graag kleiner gaan wonen nu de 
kinderen het huis uit zijn.

Wat zal ze het meeste missen? “De fijne plek achter in de 
living!  De dubbele tuindeuren in de uitbouw staan open 
zodra het weer het maar toelaat. Dankzij de lichtkoepels is 
het hier het hele jaar door fijn daglicht op en rond de grote 
tafel. Fijn om te lezen, te schrijven, koffietje te pakken of te 
eten samen met familie en vrienden.”

Ook de buurt bevalt haar nog steeds goed: “We lopen niet 
de deur plat bij elkaar maar we kennen elkaar en groeten 
elkaar, helpen elkaar waar nodig en organiseren eens 
per jaar samen een straatbarbecue, het is een heerlijke 
woonomgeving voor jong en oud.”
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Feiten en cijfers

Object Twee-onder-een-kapwoning met garage en tuin

Bouwjaar 2008

Kadastraal bekend
Gemeente Leende
Sectie A
Nummer 4660

Perceeloppervlakte 243 m²

Woonoppervlakte woning circa 120 m²

Oppervlakte overig inpandige ruimte 
(garage)

circa 20 m²

Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 
(carport)

circa 15 m²

Oppervlakte externe bergruimte 
(berging/tuinhuis)

circa 3 m²

Totale oppervlakte circa 158 m²

Inhoud woning  (conform meetcertificaat) circa 500 m³

Aantal kamers 5 kamers (woonkamer, eetkamer, 3 slaap-/werkkamers)

Parkeren
in de aangebouwde garage, onder de carport en op de 
oprit, tevens volop openbare parkeergelegenheid aan de 
openbare weg

Facts & Figures

Object Semi-detached house with garage and garden

Construction year 2008

Cadastral known
Municipality of Leende
Section A
Number 4660

Plot area 243 m²

Total living area house approximately 120 m²

Area of   other internal space 
(garage)

approximately 20 m²

Area of building-related outdoor space 
(carport)

approximately 15 m²

Area external storage space approximately 3 m²

Total area building approximately 158 m²

Volume house 
(in accordance with measurement certificate)

approximately 500 m³

Number of rooms 5 rooms (living room, dining room, 3 bedrooms/studies)

Parking in the attached garage, under the carport and on the 
driveway, also plenty of public parking on the public road
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Feiten en cijfers

Energielabel A, definitief tot 20 mei 2026

Isolatie daken ja, 70 mm pu isolatieschuim dakplaten

Isolatie gevels ja, Rockwool spouwplaat

Isolatie vloeren ja, PE folie en randisolatie

Isolatie glas ja, gehele woning

Verwarming cv-combi-ketel, Nefit

Vloerverwarming gehele begane grond 

Warm water cv-combi-ketel, Nefit

Technische voorzieningen
- mechanische ventilatie met warmteterugwinning
- elektrische garagedeur
- alarminstallatie

Materiaal daken hoofdbouw: keramische pannen, blauw gesmoord
platte daken: bitumineuze dakbedekking

Materiaal gevels in spouw gebouwd, baskstenen

Materiaal vloeren gehele woning betonvloeren

Materiaal buitenkozijnen hardhouten kozijnen, ramen en deuren

Facts & Figures

Energy label A, final until 20.05.2026

Insulation of roofs yes, 70 mm pu insulation foam roof panels

Insulation of facades yes, Rockwool cavity board

Insulation floors yes, PE foil and edge insulation

Insulation glass yes, entire house

Heating central heating combi boiler, Nefit

Underfloor heating entire ground floor 

Hot water central heating combi boiler, Nefit

Technical facilities
- mechanical ventilation with heat recovery
- electric garage door
- alarm installation

Roof material main building: ceramic tiles, braised blue
flat roofs: bituminous roofing

Facades material built in cavity, basalt bricks

Floors material entire house: concrete floors

Material of outer frames hardwood frames, windows and doors
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Begane Grond 
Ground floor
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Eerste verdieping
First Floor
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Tweede Verdieping 
Second Floor
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Buitenruimte
Outdoor space
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Ground floorBegane grond
no rights can be derived from these drawingsaan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

First floorEerste verdieping
no rights can be derived from these drawingsaan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend
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Second floorTweede verdieping
no rights can be derived from these drawingsaan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

StorageBerging
no rights can be derived from these drawingsaan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend
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Indeling

Het huis is praktisch ingedeeld en instapklaar. Het grote 
dakvlak aan de voorzijde ontleent zich prima voor de 
plaatsing van zonnepanelen, dankzij de oriëntatie op het 
zuidwesten.

Begane Grond
Direct bij binnenkomst in de ontvangsthal is rechts het 
gastentoilet met fontein en de dichte trappenpartij naar 
de verdieping. Aansluitend is er een combinatie van een 
sfeervolle woonkamer en lichte eetkamer in de uitbouw 
en de centraal gesitueerde open keuken waardoor het 
dagelijkse leven op de begane grond alle ruimte heeft. De 
gehele begane grond vloer is voorzien van een leistenen 
vloer met vloerverwarming. Aan de voorzijde, met zicht op 
de voortuin, beukenhaag en het cul-de-sacpleintje, is een 
gezellige zithoek gecreëerd.

De speelse open keuken ligt centraal en staat in verbinding 
met het zit- en het eetgedeelte, met daglicht van twee 
zijden. Blikvanger is het grote eiland, dat aan de kamerzijde 
matglazen kastdeurtjes met verlichting heeft. Aan de 
keukenzijde is in het natuurstenen blad de anderhalve 
spoelbak met professionele kraan, met eronder de Indesit 
vaatwasser. Daartegenover is de rechte keukenopstelling 
met rvs-afzuiging, vijfpits gasfornuis met wokbrander, 
Bauknecht combi-oven en Whirlpool koelkast. In de hoek 
is de provisiekast die onder de trap doorloopt, voor extra 
bergruimte.

Achter bij de gesloten gashaard en de dubbele tuindeuren 
is het hart van het huis. In deze lichte aanbouw is alle 
ruimte voor een grote gezinstafel, om samen te eten en te 
praten. De lichtkoepels zorgen het hele jaar door voor volop 
daglicht. Desgewenst kan de indeling ook omgedraaid 
worden, dus eetkamer aan de voorzijde en de zitkamer in de 
lichte uitbouw.

Behind the closed gas fire and the double garden doors is 
the heart of the house. In this bright extension there is plenty 
of room for a large family table, to eat and talk together. The 
skylights provide plenty of daylight all year round. If desired, 
the format can also be reversed, so dining room at the front 
and the living room in the light extension.

Layout 

The house is practically laid out and ready to move in. The 
large roof area at the front is ideal for installing solar panels, 
thanks to its orientation to the south-west.

Ground floor
Immediately upon entering the reception hall, the guest 
toilet with washbasin is on the right and the closed staircase 
to the floor. There is a combination of a cozy living room 
and bright dining room in the extension and the centrally 
located open kitchen, so that everyday life on the ground 
floor has all the space. The entire ground floor has a slate 
floor with underfloor heating. At the front, overlooking the 
front garden, beech hedge and cul-de-sac square, a cozy 
sitting area is created.

The open kitchen is centrally located and is connected to 
the sitting and dining area, with daylight from two sides. 
The eye-catcher is the large island, which has frosted-glass 
cabinet doors with lighting on the room side. On the kitchen 
side, the natural stone top holds the one-and-a-half bowl 
sink with professional faucet, with the Indesit dishwasher 
underneath. Opposite is the straight kitchen arrangement 
with stainless steel extractor, five-burner gas hob with wok 
burner, Bauknecht combi oven and Whirlpool fridge. In 
the corner is the pantry that runs under the stairs for extra 
storage space.

Vloerafwerking: natuurstenen vloertegels
Wandafwerking: spuitwerk
Plafondafwerking: spuitwerk 

Ontvangsthal:  circa 7 m²
Woon- en eetkamer:  circa 46 m²
Keuken: circa 11 m²

Floor finish: natural stone floor tiles
Wall finish: plaster 
Ceiling finish: plaster 

Reception hall:  approximately 7 m²
Living and dining room:  approximately 46 m²
Kitchen:  approximately 11 m²
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Eerste verdieping

De dichte trap met loper en houten trapleuningen komt 
uit op de lichte overloop met balustrade en raam in de 
trapwand. 

Aan de achterzijde is de ouderslaapkamer 1 met kastenwand 
en dakkapel met twee hoge kantel-kiepramen die uitkijken 
op de vrijgelegen achtertuin. Aan de voorzijde is slaapkamer 
2 met eveneens een dakkapel en twee hoge kantel-kiep-
ramen die uitkijken op het pleintje.

Naast de vaste trap naar de tweede etage is een half open 
ruimte met raam onder het dak; een fijn plekje voor een 
speel-, lees-, bibliotheek- of huiswerkhoek.

Direct rechts op de overloop, is de lichte badkamer, met 
handdoekradiator, zwevend toilet, wastafel met spiegel en 
de instapdouche met zitje en glazen deur. Onder het raam is 
het ligbad met eenhendelkraan.

First floor

The closed staircase with runner and wooden banisters leads 
to the bright landing with balustrade and window in the 
staircase wall. 

At the rear is the master bedroom 1 with closet and dormer 
with two high tilt-turn windows overlooking the secluded 
backyard. At the front is bedroom 2 also with a dormer and 
two high tilt-turn windows overlooking the square.

Next to the staircase to the second floor is a half open space 
with window under the roof; a nice place for a play, read, 
library or homework corner.

Directly to the right of the landing is the bright bathroom, 
with towel radiator, toilet, washbasin with mirror and the 
step-in shower with seat and glass door. Under the window 
is the bathtub with single lever tap.

Tweede verdieping

De vaste, houten trap voert naar de ruime en geïsoleerde 
zolderverdieping met dakraam. Daar zijn de Nefit cv-
combi ketel HR en de mechanische ventilatie met 
warmteterugwinning geïnstalleerd.

Momenteel is hier een logeerkamer voor gasten, er is alle 
ruimte om een meer volwaardigere slaapkamer te maken, 
desgewenst met extra afscheidingswand met deur, een 
dakkapel of extra dakraam aan de achterzijde.

Second floor

The fixed wooden staircase leads to the spacious and 
insulated attic with skylight. Here the Nefit central heating 
combination boiler HR and the mechanical ventilation with 
heat recovery are installed.

Currently here is a guest room, there is all the space to make 
a more full bedroom, if desired with extra partition wall with 
door, a dormer or extra skylight at the rear.

Vloerafwerking: vloerbedekking 
Wandafwerking: spuitwerk
Plafondafwerking: spuitwerk

Overloop:  circa 6 m²
Slaapkamer 1: circa 14 m²
Slaapkamer 2:  circa 10 m²
Badkamer:  circa 6 m² 
Werkruimte/studiehoek: circa 3 m²

Floor finish: carpet 
Wall finish: plaster 
Ceiling finish: plaster 

Hallway:  approximately 6 m²
Bedroom 1:  approximately 14 m²
Bedroom 2:  approximately 10 m²
Bathroom:  approximately 6 m²
Study corner:  approximately 3 m²

Vloerafwerking: vloerbedekking 
Wandafwerking: spuitwerk
Plafondafwerking:  isolatiedakplaten

Slaapkamer 3:  circa 10 m²

Floor finish: carpet 
Wall finish: spray paint 
Ceiling finish: wooden ceiling elements 

Bedroom 3:  approximately 10 m²
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Inpandige garage met carport

Op de brede oprit met carport rechts van de woning, 
kunnen gemakkelijk twee auto’s parkeren. In de garage 
erachter is ruim voldoende plaats voor een auto, fietsen en 
bijvoorbeeld gereedschap. Ook zijn hier de aansluitingen 
voor de wasapparatuur. 

De garage van circa 19 m² heeft een eigen achterdeur 
en afsluitbare deur naar de aanbouw. De elektrische 
garagedeur is op afstand te bedienen. 

Het raam bij de achterdeur zorgt voor volop licht. 
Desgewenst kan de garage bij de woning worden getrokken 
door er een aparte slaapkamer met eigen sanitair te 
realiseren.

Indoor garage and carport

The wide driveway with carport to the right of the house can 
easily accommodate two cars. The garage behind the house 
has enough space for a car, bicycles and tools, for example. 
Also here are the connections for the washing equipment. 

The garage of approximately 19 m² has its own back door 
and lockable door to the extension. The electric garage door 
is remote controlled. 

The window at the back door provides plenty of light. If 
desired, the garage in the house be drawn by a separate 
bedroom with its own bathroom to realize

Tuinen en buitenruimte

De compacte voortuin met een variëteit aan beplanting , 
wordt begrensd door een volwassen beukenhaag, voor veel 
privacy.

De achtertuin op het noordoosten is speels ingedeeld. 
De hele tuin is omheind; wel zo veilig voor kinderen en 
huisdier(en). Achter in de hoek staat een houten berging/
tuinhuisje van 3 m² dat multifunctioneel kan zijn; 
buitenkeuken, speelhuisje voor de kinderen of berging voor 
tuinmeubels en -gereedschappen. 

Op het plankenterras in de andere hoek is alle ruimte 
voor een eet- of loungeset. Vlakbij staan diverse goed 
onderhouden bomen, waaronder een appelboom.

Bij de achterdeur met insectenhordeur in de garage zijn 
diverse perken; leuk voor groenten en kruiden. 

Gardens and outdoor space

The compact front garden with a variety of plants, is 
bordered by a mature beech hedge, for lots of privacy.

The backyard on the northeast is playfully classified. The 
whole garden is fenced, so safe for children and pet (s). Back 
in the corner is a wooden storage / garden shed of 3 m² that 
can be used multifunctionally, outdoor kitchen, playhouse 
for children or storage for garden furniture and tools. 

On the plank terrace in the other corner is plenty of room for 
a dining or lounge set. Nearby are several well-tended trees, 
including an apple tree.

At the back door with insect screen in the garage are several 
flowerbeds; nice for vegetables and herbs. 
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Locatie en uitzicht

Het gezinshuis ligt bijzonder rustig, aan de rand van Leende. 
De toegangsweg tot Swanegat is Broekerstraat, een mooie 
plattelandsweg die Leende begrenst. Swanegat zelf is een 
cul-de-sac met louter bestemmingsverkeer en het huis kijkt 
uit over het pleintje rond de boom dat het einde van de 
doodlopende weg vormt. Tegelijk is de ligging centraal, met 
tal van voorzieningen vlakbij. Achter is het uitzicht groen, 
dankzij de volwassen tuinen die buurhuizen grotendeels aan 
het zicht onttrekken.

Leende en omgeving

Leende vormt samen met Heeze, Sterksel en Leenderstrijp 
de gemeente Heeze-Leende, waarvan het gemeentehuis in 
Heeze staat.

Leende is en ligt bijzonder landelijk, te midden van 
natuurgebieden Strabrechtse Heide, de Malpie en de 
Groote Heide, en natuurkampeerterrein Leenderbos vlakbij. 
Ook de grens met België, Achelse Kluis en charmante 
grensgemeenten Hamont-Achel en Lommel zijn dichtbij.

In de gemeente is veel uitstekende en gezellige horeca 
te vinden en er is een bloeiend (sport)verenigingsleven. 
Buurdorp Heeze staat bekend om het prachtige Kasteel 
Heeze met middeleeuws slot Eymerick en de Brabantsedag, 
de grootste theaterparade van het jaar elke laatste zondag 
van augustus.

Location and views

The family home is situated in a very quiet location, on 
the outskirts of Leende. The access road to Swanegat is 
Broekerstraat, a beautiful country road that borders Leende. 
Swanegat itself is a cul-de-sac with only local traffic and 
the house looks out over the little square around the tree 
that forms the end of the cul-de-sac. At the same time, the 
location is central, with numerous amenities nearby. At the 
back, the view is green, thanks to the mature gardens that 
largely hide the neighbouring houses from view.

Leende and surroundings

Leende forms together with Heeze, Sterksel and 
Leenderstrijp the municipality of Heeze-Leende, of which 
the town hall is in Heeze.

Leende is and will remain very rural, surrounded by nature 
reserves Strabrechtse Heide, the Malpie and the Groote 
Heide, and nature campsite Leenderbos nearby. The border 
with Belgium, Achelse Kluis and charming border towns 
Hamont-Achel and Lommel are also nearby.

The municipality has many excellent and cosy restaurants 
and there is a flourishing (sports) club life. Neighbouring 
village Heeze is known for its beautiful Castle Heeze with 
medieval castle Eymerick and the Brabantsedag, the largest 
theatre parade of the year every last Sunday in August.

Voorzieningen en afstanden

Kinderopvang Korein Kerkstraat: ca. 800 m
Basisschool De Triangel: ca. 750 m
Scholengemeenschap Were Di Valkenswaard:ca. 7,6 km
Strabrecht College Geldrop: ca. 10,4 km
Fontys Hogescholen Eindhoven: ca. 14,9 km
Universiteit (TU/e): ca. 14,3 km

Huisartsenpraktijk de Vocht en 
Van den Hurk: ca. 1.000 m
Tandartspraktijk Ten Berge: ca. 81 m
Anna ziekenhuis Geldrop: ca. 8,5 km
Service Apotheek Leende: ca. 900 m
Gemeentehuis: ca. 3,8 km

Supermarkt Plus: ca. 1.100 m
Supermarkt Aldi: ca. 1.100 m
Bakkerij Van Weert: ca. 400 m
Slagerij Van Alphen: ca. 550 m
Café-restaurant en B&B ‘t Brouwershuis: ca. 260 m
Brasserie Gezellig: ca. 750 m
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst: ca. 2,1 km

Manege-Grand café De Molenberg: ca. 1.900 m
Sportvereniging DOSL (voetbal): ca. 1.300 m
Tennisclub Leende: ca. 1.500 m
Zwemschool Oostrik: ca. 300 m
Obelisk speeltuin: ca. 450 m

Eindhoven Airport: ca. 21,6 km
NS-station Heeze: ca. 4,4 km
Tankstation GT24: ca. 1.000 m
Bushalte Oostrikkerstraat: ca. 350 m

Facilities and distances

Kinderopvang Korein Kerkstraat:   approx. 800 m
Primary school De Triangel:   approx. 750 m
Were Di comprehensive school:   approx. 7.6 km
Strabrecht College Geldrop:   approx. 10.4 km
Fontys Hogescholen Eindhoven:   approx. 14.9 km
University (TU/e):   approx. 14.3 km

General practice de Vocht and   
Van den Hurk:   approx. 1,000 m
Dental practice Ten Berge:   approx. 81 m
Anna hospital Geldrop:   approx. 8.5 km
Service Pharmacy Leende:   approx. 900 m
Town hall:   approx. 3.8 km

Supermarket Plus:   approx. 1,100 m
Supermarket Aldi:   approx. 1,100 m
Bakery Van Weert:   approx. 400 m
Butcher’s shop Van Alphen:   approx. 550 m
Cafe-restaurant and B&B ‘t Brouwershuis : approx. 260 m
Brasserie Gezellig:   approx. 750 m
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst:   approx. 2.1 km

Riding School-Grand Cafe De Molenberg:  approx. 1,900 m
Sports club DOSL (football):   approx. 1,300 m
Tennis Club Leende:   approx. 1,500 m
Swimming school Oostrik:   approx. 300 m
Obelisk playground:   approx. 450 m

Eindhoven Airport:   approx. 21.6 km
NS-station Heeze:   approx. 4.4 km
Fuel station GT24:   approx. 1,000 m
Bus stop Oostrikkerstraat:   approx. 350 m
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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 eigenaar 
noch door de verkopend makelaar, enige aansprakelijkheid 
aanvaard en kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De 
maten van de plattegronden 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 periode 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.

Before submitting a bid, we advise you to have a thorough 
investigation carried out, including into the general and specific 
aspects of the home. It is even better to use your own NVM realtor 
for purchase support.

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

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

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

Algemene informatie

Verkoopprocedure 
Alle door Cato Makelaars en de verkoper verstrekte informatie 
moet uitsluitend 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 beslissen dit bod wel 
of niet te aanvaarden. Cato Makelaars raadt geïnteresseerden 
aan een eigen NVM-makelaar in te schakelen voor professionele 
begeleiding 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.

Onderzoeksplicht
De verkoper van de woning heeft een zogenaamde informatie-
plicht. De koper heeft een eigen onderzoeksplicht naar alle zaken 
die van belang (kunnen) zijn. Als koper is het voor u ook zaak u te 
(laten) informeren over de financieringsmogelijkheden op basis 
van arbeidssituatie, inkomen, leningen en andere persoonlijke 

General information

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

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

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

Obligation to investigate
The seller of the property has a so-called information obligation. 
The buyer has his own duty to investigate all matters that (may) 
be of importance. As a buyer, it is also important for you to be 
informed about the financing possibilities based on employment 
situation, income, loans and other personal obligations. 
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Daarom Cato Makelaars

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

2. Cato Team
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.

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

4. Ontzorgen
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 begeleiden bij de aan- en verkoop 
van een goed huis.

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

Therefore, Cato Brokers

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

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

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

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

5. Accessibility
We come to you and welcome you in our easily accessible office. You can find 
us via exit 31 (Veldhoven - Meerhoven) of the N2 ring road (parallel to the A2) at 
Beemdstraat 5 in Eindhoven, with plenty of free parking.

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 of zondag te woord te staan.

Opening hours

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

Lijsterlaan 1B Lieshout  /  67
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