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Geachte heer, geachte mevrouw,

Dank voor uw interesse in dit bijzondere domein. Om u 
een helder en compleet beeld van deze luxueuze villa met 
prachtige tuinen, overdekt zwembad en multifunctioneel 
bijgebouw c.q. bedrijfshal te geven, bevat deze documen-
tatie de volgende informatie:

Introductie   6
Feiten en Cijfers   10

Onderkelderde villa   14 - 75
Overdekt zwembadgebouw   76 - 89
Multifunctioneel bijgebouw/bedrijfshal  90 - 99
Tuinen rondom en Toscaanse tuin   100 - 105

Locatie en omgeving   106 - 111
Algemene informatie   112 - 115

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. (Helmie) Kanters RM 
06 10 34 56 57

Dear Sir, Dear Madam,
 
Thank you for your interest in this extraordinary estate. 
In order to give you a clear and complete picture of this 
luxurious villa with beautiful gardens, indoor swimming 
pool and multi-purpose annexe c.q. storage hall, this 
documentation contains the following information:
 
Introduction    6 
Facts and figures    10 

Basement villa   14 - 75
Indoor pool area   76 - 89
Multifunctional annex/storage hall   90 - 99
Surrounding gardens and Tuscan garden 100 - 105

Location and surroundings    106 - 111 
General information    112 - 115 
  
This property brochure has been compiled with the 
utmost care to give you a good first impression. Obviously 
we would like to answer any questions you may have. 
And would be glad to arrange an appointment for a 
comprehenisve viewing to give you an even better 
impression.

 
With warm regards, 
 
Mrs W.A.M. (Helmie) Kanters RM  
06 10 34 56 57 

Welkom bij Molenstraat 141 in Helden
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5 qualities of this special and 100% 
privacy offering estate 

1. Your own estate
With imposing, low maintenance villa of great class in terms 
of architecture, layout, size and level of finishing, with palatial 
gardens all around, multifunctional outbuilding and pasture 
on a plot of over 2 acres; ideal for enterprising families with 
several children.

2. Energylabel A
Both the villa and the business hall are optimally insulated. 
On the business hall, 90 solar panels were installed in 2021 
with a yield of more than 21 MWh per year or the entire 
electricity needs of both the villa and the business hall 
including the pool building, jacuzzi and sauna.

3. 100% privacy
Peace, space and completely green views thanks to 
architect-designed, mature gardens, southwest-facing 
backyard with grand ponds, no views at all, optimal privacy 
guaranteed and beautiful all seasons!

4. Enjoy indoor and outdoor living
Grand, surprising and impressive ensemble, villa with wine, 
party and billiard cellar, indoor swimming pool, several 
terraces with outdoor kitchen and Tuscan walking garden: 
life is good in Peel and Maas.

5. Central location
Near Helden and ten cycling minutes from Panningen with 
all amenities, shops and restaurants, five minutes by car 
from motorway A67 to Venlo and Eindhoven and motorway 
A73 to Roermond and Nijmegen and 35 minutes by car from 
Eindhoven airport.

5 kwaliteiten van dit bijzondere en 
100% privacy biedende domein 

1. Uw eigen landgoed
Met imposante, onderhoudsvriendelijke villa van grote klasse 
qua architectuur, indeling, grootte en afwerkingsniveau, 
met vorstelijke tuinen rondom, multifunctioneel bijgebouw 
en weiland op een perceel van ruim 2 hectare; ideaal voor 
ondernemende gezinnen met meerdere kinderen.

2. Energielabel A
Zowel de villa als de bedrijfshal zijn optimaal geïsoleerd. Op 
de bedrijfshal zijn 90 zonnepanelen gelegd in 2021 met een 
opbrengst van meer dan 21 MWh per jaar oftewel de gehele 
elektriciteitsbehoefte van zowel de villa als de bedrijfshal 
inclusief het zwembadgebouw,  jacuzzi en sauna.

3. 100% privacy
Rust, ruimte en volledig groen uitzicht dankzij onder archi-
tectuur aangelegde, volwassen tuinen, achtertuin op het 
zuidwesten met grootse vijverpartijen, geen enkele inkijk, 
optimale privacy gegarandeerd en alle seizoenen mooi!

4. Van het binnen- en buitenleven genieten
Groots, verrassend en indrukwekkend ensemble, villa met 
wijn-, feest- en biljartkelder, een overdekt zwembad, diverse 
terrassen met buitenkeuken en Toscaanse wandeltuin: het 
leven is goed in Peel en Maas.

5. Centrale ligging
Vlakbij Helden en op tien fietsminuten van Panningen met 
alle voorzieningen, winkels en horeca, op vijf autominuten van 
snelweg A67 naar Venlo en Eindhoven en snelweg A73 naar 
Roermond en Nijmegen en op 35 autominuten van vliegveld 
Eindhoven.
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Introduction 

We can rightly call this a little paradise; the domain has 
everything for a rich family life and an optimal combination 
of work and private life with 100% privacy, or in other words 
without any prying eyes!

The current owners have completely transformed their more 
than twenty thousand square metre domain into a green 
paradise over the past few years, with all their attention, love 
and green fingers: “The flora and fauna of the ponds have 
been completely improved by a connecting stream and new 
planting. An Italian trip inspired the heart-shaped Tuscan 
garden at the back of the plot. Next to it is a meadow where 
we enjoy the deer that come straight to the fence when we 
approach.” 

They have also done a lot of work on the villa itself in recent 
years. “Among other things, the living kitchen was recently 
fitted with the very latest SMEG (built-in) appliances. The villa 
and the industrial hall have been painted in the same shade 
of anthracite, making them one and the same.” They enjoy 
their special ensemble daily, but still want to travel more and 
live a bit smaller now.

Sustainability
Energy label A, through to optimal insulation, both the villa 
and the industrial hall are very sustainable: windows, facades 
and roofs all have a considerable insulation package and the 
two HR Nefit central heating combi boilers were renewed 
in 2021. As many as 90 solar panels with an output of over 21 
MWh per year have been installed on the business hall since 
2021. These solar panels supply the entire electricity needs 
of both the villa and the business hall as well as the pool 
building, including jacuzzi and sauna 
 

Introductie

Met recht durven wij dit een paradijsje te noemen; het 
domein heeft alles in huis voor een rijkgevuld gezinsleven 
en een optimale combinatie van werk en privé met 100% 
privacy, oftewel zonder enige inkijk!

De huidige eigenaren hebben hun ruim twintigduizend 
vierkante meter grote domein, de afgelopen jaren met 
alle aandacht, liefde en hun groene vingers, compleet 
omgetoverd in een groen paradijs: “De flora en fauna van 
de vijvers zijn compleet verbeterd middels een verbindend 
beekje en voorzien van nieuwe beplanting. Een Italiaanse 
reis inspireerde voor de Toscaanse tuin in hartvorm aan de 
achterzijde van het perceel. Ernaast ligt een weiland waar 
we genieten van de hertjes die meteen naar het hek komen 
wanneer we komen aanlopen.” 

Ook aan de villa zelf hebben ze de afgelopen jaren vele 
werkzaamheden verricht. “De woonkeuken is onder andere 
recent voorzien van de allernieuwste SMEG (inbouw-)
apparatuur. De villa en de bedrijfshal zijn in dezelfde 
antraciettint geschilderd en vormen daardoor één geheel”. 
Zij genieten dagelijks van hun bijzondere ensemble, maar 
willen toch meer gaan reizen en wat kleiner gaan wonen nu.

Duurzaamheid
Energielabel A, dankzij optimale isolatie, zijn zowel de villa 
als de bedrijfshal zeer duurzaam: ramen, gevels en daken 
hebben alle een aanzienlijk isolatiepakket en de twee 
HR Nefit cv-combi-ketels zijn vernieuwd in 2021. Op de 
bedrijfshal liggen sinds 2021 maar liefst 90 zonnepanelen 
met een opbrengst van ruim 21 MWh per jaar. Deze 
zonnepanelen voorzien in de gehele elektriciteitsbehoefte 
van zowel de villa als de bedrijfshal en het zwembadgebouw, 
inclusief jacuzzi en sauna.
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Feiten en cijfers

Object onderkelderde villa met overdekt zwembad, multifunctio-
neel bijgebouw/bedrijfshal en aangelegde tuinen rondom

Bouwjaar 1992 villa en bedrijfshal, 2002 overdekt zwembad 

Kadastraal bekend Gemeente Helden 
Sectie V
Nummers 239, 636 en 637

Perceeloppervlakte 20.888 m²

Woonoppervlakte villa inclusief souterrain circa 443 m²

Oppervlakte overige inpandige ruimte 
(2e verdieping bergzolder)

circa 22 m²

Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte
(overdekt terras en balkon 1e verdieping)

circa 43 m²

Totale gebruiksoppervlakte wonen circa 510 m²

Inhoud villa exclusief bijgebouwen 
(conform meetcertificaat)

circa 1650 m³

Oppervlakte zwembadgebouw circa 215 m²

Oppervlakte multifunctionele bedrijfshal circa 375 m²

Totale gebruiksoppervlakte externe berging circa 590 m²

Aantal kamers 7 kamers (woonkamer, tv-kamer, 4 slaapkamers, souterrain)

Aantal badkamers 2 badkamers (begane grond en 1e verdieping)

Parkeren volop parkeergelegenheid in de bedrijfshal als ook op 
afgesloten eigen terrein

Facts & Figures

Object basement villa with indoor pool, multifunctional 
outbuilding/storage hall and surrounding landscaped 
gardens

Date of construction 1992 villa and storage hall, 2002 indoor pool

Cadastral registered Municipality of Helden
Section V
Numbers 239, 636 and 637

Area of land 20,888 m²

Living area villa including souterrain approximately 443 m²

Area   other internal space 
(2nd floor storage attic)

approximately 22 m²

Area building-related outdoor space 
(covered terrace and balcony 1st floor)

approximately 43 m²

Total surface living area approximately 510 m²

Volume villa excluding outbuildings 
(in accordance with measurement certificate)

approximately 1650 m³

Area covered pool area approximately 215 m²

Area multifunctional storage hall approximately 375 m²

Total surface area external storage approximately 590 m²

Number of rooms 7 rooms (living room, tv-room, 4 bedrooms, souterrain)

Number of bathrooms 2 bathrooms (ground floor and 1st floor)

Parking plenty of parking space in the storage hall as well as on 
private enclosed property
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Isolatie & installaties

Energielabel A, definitief tot en met 06-03-2025

Isolatie daken ja

Isolatie gevels ja, glaswol

Isolatie vloeren ja

Isolatie glas ja, gehele woning  

Verwarming twee cv-combi-ketels Nefit HR (2021), gesloten haardpartij 
woonkamer, gesloten gashaardpartij in tv-kamer, hete 
luchtverwarmer in zwembadgebouw en in bedrijfshal

Vloerverwarming ja, gehele begane grond (m.u.v. serre), badkamer begane 
grond en badkamer 1e verdieping

Warm water twee cv-combi-ketels Neift HR (2021) en boiler

Technische voorzieningen - zonnepanelen, 90 stuks (2020)
- alarminstallatie
- tuinberegening eigen waterput, bronpomp vernieuwd in 
2022 (60 m³ water per uur)
- airconditioning 
- elektrische toegangspoort oprijlaan
- elektrische screens
 

Materiaal daken hoofdbouw gebakken dakpannen, bedrijfshal golfplaten

Materiaal gevels bakstenen, in spouw gebouwd, antraciet geschilderd in 
2020 (20 jaar kleurgarantie tot 2040)

Materiaal vloeren betonnen begane grond vloer, 1e verdieping en souterrain, 
houten 2e verdiepingsvloer

Materiaal buitenkozijnen onderhoudsarme aluminium kozijnen, ramen en deuren

Materiaal binnenkozijnen houten kozijnen, stompe eikenhouten deuren met identiek 
beslag

Insulation and installations

Energy label A, final until 06-03-2025

Roof insulation yes

Insulation of facades yes, glass wool

Insulation of floors yes

Insulation of windows yes, whole house

Heating two central heating combi boilers Nefit HR (2021), closed 
fireplace living room, closed gas fireplace in TV room, hot 
air heater in pool building and in industrial hal

Underfloor heating yes, entire first floor (except conservatory), bathroom 
ground floor and bathroom 1st floor

Hot water two central heating combi boilers Nefit HR (2021) and boiler

Technical amenities - solar panels, 90 pcs (2020)
- alarm system
- garden watering own well, pump renewed in 2022 
(60 m³ water per hour)
- air conditioning 
- electric entrance gate driveway
- electric screens

Roofing material main building baked tiles, storage hall corrugated 
sheets

Facades material Brick, built in cavity, painted anthracite in 2020 (20-
year color guarantee until 2040)

Flooring material concrete ground floor, 1st floor and souterrain, wooden 
2nd floor

Material exterior window frames low-maintenance aluminium frames, windows and 
doors

Material interior window frames wooden window frames, solid oak doors with identical 
hardware



Molenstraat 141, Helden  //  1312  //  Cato Makelaars

Indeling

1. Onderkelderde villa (1992)
2. Overdekt zwembadgebouw (2002)
3. Multifunctioneel bijgebouw / bedrijfshal (1992)
4. Tuinen rondom en Toscaanse tuin (2020)

Layout 

1. Basement villa (1992)
2. Indoor pool area (2002)
3. Multifunctional outbuilding / storage hall (1992)
4. Surrounding gardens and Tuscan garden (2020)
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1. Onderkelderde villa (1992)
Basement villa
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Begane grond - Woonvleugel
Ground floor - Living wing
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Begane grond - Slaapvleugel
        Ground floor - Sleeping wing
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Eerste verdieping
First floor
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Bergzolder
Storage attic
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Souterrain
Souterrain
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Buitenruimte
Outdoor space
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Indeling

Centraal op het landgoed staat de circa 1.35 meter boven 
maaiveld liggende villa, die met drie woonlagen en een 
zolder het hele gezin, alle ruimte biedt.

Begane grond
De dubbele aluminium voordeuren met gegraveerd 
korenmotief in het dubbele sierglas, geven toegang tot de 
hoge ontvangsthal met vide. In deze hal zijn de meterkast 
en de deuren naar de ouderlijke suite en de woonkamer. 
Zowel de hal als de keuken en de woonkamer zijn uitgevoerd 
met een dorpelloos gelegde, marmeren tegelvloer met 
vloerverwarming.

Rechts in de hal is de ouderlijke suite. Deze bestaat uit een 
riante  slaapkamer 1, uitkijkend over de voortuin, een apart 
toilet en aansluitend de luxe badkamer 1. De slaapkamer 
heeft twee grote ramen met verduisterende rolluiken en 
een inbouw-garderobekast. De badkamer heeft een recent 
vernieuwd wastafelmeubel met twee wastafels en brede 
spiegel, een halfronde douchecabine met zijsproeiers 
en een tweepersoons hoekbad met massagestralen en 
watervalkraan. Het geheel is voorzien van mechanische 
ventilatie en een handdoekradiator.

Klassieke, dubbele houten deuren met gegraveerd 
sierglas voeren naar de grootse woonkamer. Richting de 
woonkeuken, is alle ruimte voor een grote dineertafel, bij de 
plafondhoge ramen aan de achterzijde. Ernaast is de brede 
schuifpui naar het overkapt terras en de achter tuin. 

Naast de schuifpui, is de open doorgang met zuilen naar de 
aan drie zijden beglaasde serre, met draai-kiepramen met 
rolluiken, open plafond met vide en prachtig uitzicht op de 
waterpartijen, het vlonderterras en tuin aan de zijgevel en de 
achtergevel.

De woonkamer zelf heeft een ruim en opvallend licht 
zitgedeelte dankzij drie plafondhoge ramen met gordijn-
koven achter de sierlijsten. De houthaard in gietijzer zorgt 
voor sfeervolle avonden met fijne stralingswarmte. De 
schouw, de pilaren aan weerszijden en naast de doorgang 
naar de serre,  zijn met fraaie parelmoerverf afgewerkt 
voor een lichte en klassieke stijl die naadloos aansluit bij de 
marmeren tegelvloer en de plafondlijsten.

Next to the sliding doors, is the open passage with pillars to 
the conservatory glazed on three sides, with tilt-and-turn 
windows with shutters, open ceiling with loft and beautiful 
views of the water features, the deck terrace and garden on 
the side façade and the rear façade.

The living room itself has a spacious and remarkably bright 
sitting area thanks to three ceiling-high windows with 
curtain coves behind the mouldings. The cast-iron wood 
fireplace provides atmospheric evenings with fine radiant 

Layout 

Central to the estate is the approximately 1.35 metres above 
ground level villa, which, with three floors and an attic, offers 
the whole family, all the space they need.

Ground Floor
The double aluminium front doors with engraved corn 
motif in the double decorative glass, give access to the high 
reception hall with loft. In this hall are the meter cupboard 
and the doors to the master suite and living room. Both the 
hall and the kitchen and living room have sill-less, marble 
tiled floors with underfloor heating.

To the right of the hall is the parental suite. This consists 
of a spacious bedroom 1, overlooking the front garden, a 
separate toilet and adjacent luxury bathroom 1. The bedroom 
has two large windows with blackout shutters and a built-in 
wardrobe. The bathroom has a recently renovated washbasin 
cabinet with two sinks and wide mirror, a semi-circular 
shower cabin with side nozzles and a double corner bath 
with massage jets and waterfall tap. The whole is fitted with 
mechanical ventilation and a towel radiator.

Classic, double wooden doors with engraved decorative 
glass lead into the grand living room. Towards the kitchen 
diner, there is ample space for a large dining table, by the 
ceiling-high windows at the rear. Next to it is the wide sliding 
door to the covered terrace and rear garden. 

Vloerafwerking: marmeren vloertegels
Wandafwerking: stucwerk
Plafondafwerking: stucwerk met sierlijsten en koven 

Ontvangsthal:  circa 14 m²
Woonkamer:  circa 61 m²
Serre:  circa 20 m²
Eetkeuken:  circa 20 m²
Portaal: circa 7 m²
Tv-kamer: circa 32 m²

Slaapkamer 1:  circa 19 m²
Badkamer 1: circa 9 m²

Finish on floors: marble floor tiles
Finish on walls: stucco
Finish on ceilings: stucco with mouldings and coves

Reception hall:  approximately 14 m²
Living room: approximately 61 m²
Conservatory: approximately 20 m²
Dining kitchen: approximately 20 m²
Hallway: approximately 7 m²
TV room: approximately 32 m²

Bedroom 1: approximately 19 m²
Bathroom 1: approximately 9 m²
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Bij het royale eetgedeelte in de woonkamer, is de loopdeur 
naar de keuken. De L-vormige opstelling is in een lichte en 
klassieke stijl uitgevoerd met composiet werkblad, Italiaanse 
metrotegels en dubbele spoelbak. De crèmetinten van de 
keukenkastjes komen terug in de volledige SMEG-inrichting. 
Alle apparatuur is vernieuwd van dit vooraanstaande 
lifestylemerk: inductiekookplaat met grote grilloven, 
warmhoudlade en uittrekbare afzuiging, vaatwasser en 
combi-oven, koelkast, vriezer en zelfs de mengkraan. De 
keuken heeft een eigen deur naar het overkapte, halfronde 
terras buiten en de deur naar het portaal met de entreepartij  
achterom.

Via het portaal met royaal gastentoilet en wastafel, is 
er toegang tot de voormalige inpandige garage die is 
omgebouwd tot een gezellige tv-/speel-/gamekamer. Deze 
riante ruimte heeft een eigen entree in de zijgevel van de 
villa. De vloer is voorzien van een eiken houten vloerdelen en 
er is een gashaard met schouw. De zijwand is voorzien van 
een maatwerk boekenkast met schappen. 

Souterrain
Via de tv-kamer en de vaste neergaande houten trap met 
loper, is het souterrain bereikbaar. Deze kelderverdieping 
staat geheel in het teken van ontspanning en gezelligheid: 
dé plek voor familiebijeenkomsten, kinderen en hun 
vrienden, voor feesten en partijen.

De trap komt uit bij de eerste kamer. Daarin is een 
authentieke Mini Cooper omgebouwd tot gamedesk en 
kantoor met bureau, er is opbergruimte onder de motorkap 
en achter het kofferdeksel.

De grote entertainment- en ontspanningsruimte 
aansluitend in L-vorm biedt tal van mogelijkheden. De 
ruimte is helemaal ingericht in ‘the fifties-style’, met 
dinermeubelen en geblokte vloerbedekking. Naast het 
poolbiljart heeft de ruimte zitjes en een cd-jukebox; alles is 
voorhanden voor vele sfeervolle avonden vol gezelligheid.

De wijn- en proefkelder in mediterrane stijl heeft een 
barkast, muurkasten en vaste Spaanse terracotta wijnrekken. 
De fraaie muurschilderingen van mediterrane landschappen 
zijn van dezelfde vakkundige hand als in het zwembad. 

De wijnkelder heeft twee deuren naar de technische- 
en bergruimte met koekoek voor ventilatie. Het smalle 
berggedeelte achter de feestruimte en wijnkelder loopt door 
in de grote berging.

The large L-shaped adjoining entertainment and relaxation 
room offers numerous possibilities. The room is completely 
furnished in “the fifties-style”, with dining furniture and 
chequered carpet. Besides the pool table, the room has 
seats and a CD jukebox; everything is available for many cosy 
evenings.

The Mediterranean-style wine and tasting cellar has a bar 
cabinet, wall cabinets and fixed Spanish terracotta wine 
racks. The beautiful murals of Mediterranean landscapes are 
by the same skilled hand as in the pool area. 

Near the generous dining area in the living room, is the 
walking door to the kitchen. The L-shaped layout is in 
a light and classic style with composite worktop, Italian 
underground tiles and double sink. The cream tones of the 
kitchen cabinets are reflected in the entire SMEG fittings. 
All appliances have been updated from this leading lifestyle 
brand: induction hob with large grill oven, warming drawer 
and pull-out extractor, dishwasher and combination oven, 
fridge, freezer and even the mixer tap. The kitchen has its 
own door to the covered, semi-circular terrace outside and 
the door to the porch with the rear entrance.

Through the porch with generous guest toilet and sink, 
there is access to the former indoor garage that has been 
converted into a cosy TV/play/game room. This spacious 
room has its own entrance in the side wall of the villa. 
The floor has oak floorboards and there is a gas fireplace 
with mantelpiece. The side wall features a custom-made 
bookcase with shelves. 

Souterrain
Through the TV room and the fixed descending wooden 
staircase with runner, the basement is accessible. This 
basement is entirely dedicated to relaxation and conviviality: 
the place for family gatherings, children and their friends, for 
parties and celebrations.

The stairs lead to the first room. In it, an authentic Mini 
Cooper has been converted into a game desk and office with 
desk, there is storage space under the bonnet and behind 
the boot lid.

Vloerafwerking: eiken houten vloer in televisiekamer, 
vloerbedekking in souterrain
Wandafwerking: stucwerk
Plafondafwerking: stucwerk 

Kantoor/gameroom:  circa 17 m²
Biljart en feestruimte:  circa 55 m²
Wijn- en proefkelder: circa 27 m²
Berging:  circa 22 m²
 

Floor finish: oak floor in television room, 
carpet in souterrain
Wall finish: stucco
Ceiling finish: stucco

Office/gameroom:  approximately 17 m²
Billiards and party room:  approximately 55 m²
Wine and tasting cellar:  approximately 27 m²
Berging:                                                approximately 22 m²
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Eerste verdieping
Via de open eikenhouten steektrap met vide en balustrade 
in de ontvangsthal, is de overloop bereikbaar met toegang 
tot drie riante slaapkamers en de tweede luxe badkamer.

Slaapkamer 2 is met ruim veertig vierkante meter gerust 
riant en groots te noemen. De kamer heeft airco, drie 
dakkapellen en een schuifpui naar het eigen balkon met 
balustrade en Bankirai vloerdelen, dat prachtig uitkijkt over 
de tuinen aan de achterzijde op het westen.

Badkamer 2 is eveneens uitgevoerd met een dakkapel. 
De inrichting bestaat uit een ligbad met handdouche 
en thermostaatkraan, een douchecabine met thermo-
staatkraan, twee wastafels met spiegelkast en een zwevend 
toilet. Er is vloerverwarming en een handdoekradiator.

Slaapkamer 3 was oorspronkelijk een grote kamer van ruim 
zeventig vierkante meter met drie dakkapellen. De ruimte 
is nu praktisch opgedeeld in een was- en garderobekamer 
met schappen, garderoberekken en aansluitingen voor de 
wasapparatuur enerzijds en een chill-kamer anderzijds.

Een slimme spiegel-schuifwand voert naar het tweede 
gedeelte, nu een warme en relaxte bibliotheek en leeskamer, 
met houten panelenvloer, grote geschuurd lederen hoek-
bed-bank en volop bergruimte in de op maat gemaakte 
houten schappenwand van geschuurd en gebeitst 
steigerhout. Desgewenst kan van deze riante ruimte een 
studio-appartement worden gemaakt, inclusief kitchenette.

Slaapkamer 4 ligt aan de voorzijde en heeft twee 
dakkapellen. In deze kamer is het luik met vlizotrap naar de 
beloopbare bergzolder op stahoogte.

Bergzolder
De vlizotrap leidt naar de geïsoleerde bergzolder van ruim 
vijftig vierkante meter voor opslag,  op stahoogte in de 
nok van de woning. Hier zijn de boiler en de cv-combiketel 
geïnstalleerd.

Storage attic
The loft ladder leads to the insulated storage attic of over 
fifty square metres for storage, at standing height in the 
ridge of the house. The boiler and central heating combi 
boiler are installed here. 
 

First floor
Through the open oak staircase with loft and balustrade 
in the reception hall, the landing is reached with access to 
three spacious bedrooms and the second luxury bathroom.

Bedroom 2, at over forty square metres, can easily be called 
spacious and grand. The room has air conditioning, three 
dormer windows and a sliding door to the private balcony 
with balustrade and Bankirai floorboards, which overlooks 
the gardens at the rear on the west.

Bathroom 2 is also fitted with a dormer window. The fittings 
include a bath with hand shower and thermostatic tap, 
a shower cubicle with thermo-state tap, two washbasins 
with mirror cabinet and a floating toilet. There is underfloor 
heating and a towel radiator.

Bedroom 3 was originally a large room of over seventy 
square metres with three dormer windows. The room is 
now practically divided into a laundry and wardrobe room 
with shelves, wardrobe racks and connections for washing 
equipment on the one hand and a chill room on the other.

A clever mirror-sliding wall leads to the second area, now 
a warm and relaxing library and reading room, with wood-
panelled floor, large sanded leather corner bed-settee and 
plenty of storage space in the custom-made wooden shelf 
wall of sanded and stained scaffold wood. If desired, this 
spacious room can be turned into a studio flat, including a 
kitchenette.

Slaapkamer 4 ligt aan de voorzijde en heeft twee 
dakkapellen. In deze kamer is het luik met vlizotrap naar de 
beloopbare bergzolder op stahoogte.

Vloerafwerking: laminaat
Wandafwerking: stucwerk
Plafondafwerking: stucwerk 

Overloop  circa 23 m²
Slaapkamer 2: circa 41 m²
Slaapkamer 3:  circa 71 m²
Slaapkamer 4:  circa 27 m²
Badkamer 2:  circa 14 m²

Floor finish: laminate
Wall finish: stucco
Ceiling finish: stucco

Hallway:  approximately 23 m²
Bedroom 2:  approximately 41 m²
Bedroom 3:  approximately 71 m²
Bedroom 4:  approximately 27 m² 
Bathroom 2:  approximately 14 m²
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Tuinen rondom en buitenruimte
De dubbele elektrische smeedijzeren poorten aan de 
Molenstraat, openen naar de fraaie en verlichte oprijlaan 
in klinker-sierbestrating. Tussen de bomen door is al 
de prachtige grote vijver met fontein te zien, die wordt 
omringd door beplanting. De oprijlaan mondt uit op een 
groot binnenplein met volop parkeer- en speelruimte. 
Dit plein geeft toegang tot het bijgebouw c.q. bedrijfshal 
en de bestrate paden naar de voordeur, de zijdeur en de 
achterdeur.

De volwassen voor-, achter- en zijtuin is onder architectuur 
en magnifiek aangelegd. Door een bijzondere mix van 
planten, struiken en bomen is dit groendomein in alle vier 
seizoenen even fraai. De zichtlijnen vanuit diverse hoeken 
in combinatie met de beeldbepalende bomen rondom en 
de volwassen hagen, gazons en vijvers maken deze tuin een 
lust voor het oog en meer dan heerlijk om in te vertoeven. 
Dat vinden ook de talrijke vogels en eekhoorns die er graag 
nestelen en wonen.

De achtertuin is op het zuidwesten gelegen. Het geheel is 
omheind met natuurlijke hagen en bomen die voor 100% 
privacy zorgen. Alle bestrating is een fraaie combinatie van 
grote tegels en klinkers.

Bij de woonkamer en de keuken is een groot, halfrond 
en overdekt terras. Ernaast ligt de grote vijver met rond 
vlonderterras in het heldere, gezonde water waarin tal van 
koi en steuren sierlijk zwemmen. Voorbij de majestueuze 
naaldbomen staan deze vijver en de grote waterpartij in de 
voortuin met elkaar in verbinding. De huidige eigenaar heeft 
hier heel natuurlijk en met stenen, kabbelend tussen het 
groen, een beekje aangelegd.

Van omgekapte bomen van eigen domein is een fraai 
knuppelbruggetje gemaakt, om eenvoudig de filter- en 
pompinstallaties van de vijvers te bereiken. 

Behalve het betegelde terras onder de overkapping 
met zuilen en verlichting is er ook een relaxterras bij het 
binnenzwembad.

Daarnaast, geflankeerd door palm- en olijfbomen is 
een buitenkeuken met gootsteen. Dat is een halfopen 
buitenruimte met eigen dak en stalramen, waar het heerlijk 
kokerellen, loungen en dineren is, met de cortenstalen braai 
op hout en de rookoven.

Achter dit gebouw, toegankelijk vanuit het zwembad-
gebouw en naast het bijgebouw, is nog een groot overdekt 
terras met jacuzzi: een perfecte, windluwe en beschutte 
plek voor feestjes en andere bijeenkomsten. De overkapping 
van dit terras is in 2021 vernieuwd en wordt begroeid door 
volwassen druivenranken met zoete druiven. Aan de randen, 
tegenover de roldeur van het bijgebouw, groeien tal van 
bessensoorten. 

Voorbij het zwembad en het overkapte terras is een 
prachtige, Toscaans-geïnspireerde tuin aangelegd in 
hartvorm, compleet met overdekt zitje, beregening, 
diervriendelijke verlichting en wandelpaden. Deze fraaie 
tuin van drieduizend vierkante meter kijkt deels uit over de 
omringende landerijen, terwijl privacy wordt gewaarborgd 
door begroeide omheining en wallen. Opzij van de Tos-
caanse tuin en achter het zwembadgebouw is nog een 
moestuin. Naast de Toscaanse tuin zijn er kastanje-, 
walnoten- en diverse fruitbomen, die nu het omheinde 
domein is van een roedel damherten.

A beautiful little club bridge has been made from felled trees 
from its own domain, for easy access to the ponds’ filtration 
and pumping systems. 

Apart from the tiled terrace under the canopy with columns 
and lighting, there is also a relaxation terrace by the indoor 
pool.

Next to it, flanked by palm and olive trees is an outdoor 
kitchen with sink. This is a semi-open outdoor space with 
its own roof and stable windows, where it is great to cook, 
lounge and dine, with the corten steel wood-fired braai and 
smoker.

Behind this building, accessible from the pool building and 
next to the outbuilding, is another large covered terrace 
with jacuzzi: a perfect, wind-blown and sheltered spot for 
parties and other gatherings. The canopy of this terrace 
was renewed in 2021 and is overgrown by mature vines of 
sweet grapes. Numerous berry varieties grow at the edges, 
opposite the rolling door of the outbuilding. 

Beyond the pool and covered terrace is a beautiful, Tuscan-
inspired garden laid out in a heart shape, complete with 
covered seating, sprinkling, animal-friendly lighting and 
walking paths. This handsome three-thousand-square-
metre garden partly overlooks the surrounding countryside, 
while privacy is ensured by overgrown fencing and ramparts. 
To the side of the Tuscan garden and behind the pool 
building is another vegetable garden. Besides the Tuscan 
garden, there are chestnut, walnut and various fruit trees, 
which is now the fenced domain of a pack of fallow deer.

Gardens around and outdoor space
The double electric wrought-iron gates on Molenstraat, 
open onto the beautiful and illuminated driveway in clinker-
sier paving. Between the trees you can already see the 
beautiful large pond with fountain surrounded by planting. 
The driveway opens onto a large courtyard with plenty of 
parking and playing space. This courtyard gives access to the 
outbuilding/business hall and the paved paths to the front, 
side and back doors.

The mature front, rear and side gardens are architecturally 
and magnificently landscaped. A special mix of plants, 
shrubs and trees makes this green space equally beautiful 
in all four seasons. The sightlines from various angles 
combined with the iconic trees all around and the mature 
hedges, lawns and ponds make this garden a feast for the 
eyes and more than lovely to be in. So do the numerous birds 
and squirrels that love to nest and live there.

The back garden faces south-west. It is fully enclosed with 
natural hedges and trees that ensure 100% privacy. All 
paving is an attractive combination of large tiles and clinkers.

Near the living room and kitchen is a large, semi-circular 
and covered terrace. Next to it is the large pond with 
circular decking terrace in the clear, healthy water in which 
numerous koi and sturgeon swim gracefully. Beyond the 
majestic conifers, this pond and the large water feature in 
the front garden connect. The current owner has created a 
stream here very naturally and with stones, rippling among 
the greenery. 
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2. Overdekt zwembadgebouw (2002)
Indoor pool area (2002)
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Zwembad-gebouw
Naast de buitenkeuken is het klassieke loungeterras met 
waterornament voor het zwembadgebouw, dat is gemaakt 
van een voormalige tuinkas. Na de statige en overkapte 
entree ligt hier het in 2002 aangelegde verwarmde binnen-
zwembad van zo’n 12 bij 5 meter. Het wordt omringd door 
fraaie, handgemaakte muurschilderingen en faux zuilen in 
mediterrane sfeer.

Bij het zwembad zijn een technische ruimte met alle 
zwembadapparatuur, een kleedkamer, een aparte, extra 
ruime douche en een kitchenette gesitueerd.

Dat het zwembadgebouw met een luchtverwarmer een 
aangenaam klimaat heeft, blijkt ook uit de uitbundige 
groeiende druiven en mimosa, en het subtropische 
plantsoen bij het lichte binnenterras, met tal van grote 
cactussen.

Indoor pool area
Next to the outdoor kitchen is the classic lounge terrace 
with water ornament in front of the pool building, which 
is made of a former garden greenhouse. After the stately 
and canopied entrance, here lies the indoor heated pool, 
constructed in 2002, measuring some 12 by 5 metres. It 
is surrounded by beautiful, handmade murals and faux 
columns in Mediterranean ambience.

A technical room with all pool equipment, a changing room, 
a separate, extra spacious shower and a kitchenette are 
located near the pool.

That the air-heated pool building has a pleasant climate 
is also evidenced by the exuberant growing of grapes and 
mimosa, and the subtropical planting near the bright indoor 
terrace, with numerous large cacti.

Vloerafwerking: gebakken klinkers
Wandafwerking: glas
Plafondafwerking: glas 

Zwembadruimte:  circa 204 m²
Kleedkamer:  circa 4 m²
Douche: circa 3 m²
Technische ruimte:  circa 3 m²

Floor finish: baked clinkers
Wall finish: glass
Ceiling finish: glass 

Pool area:  circa 204 m²
Changing room:  circa 4 m²
Shower: circa 3 m²
Technical room:  circa 3 m²
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3. Multifunctioneel bijgebouw / bedrijfshal (1992)
Multifunctional annex / storage hall (1992)
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Multifunctioneel bijgebouw / bedrijfshal
Rechts op het perceel en makkelijk bereikbaar via de 
oprijlaan en binnenplein, is het grote en multifunctionele 
bijgebouw, dat voorheen in gebruik was als bedrijfshal met 
koelcel voor de opslag en verwerking van groente en fruit. 
Dit gebouw heeft een gebruiksoppervlakte van circa 375 
vierkante meter. Het is recent in dezelfde antracietkleurige 
tint als de villa zelf geschilderd. De vloer, het dak, de  
gemetselde spouwmuren en damwandprofielen van het 
bijgebouw zijn volledig geïsoleerd. Het gebouw is uitgerust 
met afvoerroosters, daglichttoetreding en vier hoge en 
brede sectionaaldeuren. Opzij en erachter is er bestraat, 
om gemakkelijk met voertuigen en materieel te kunnen 
manoeuvreren.

Aan de voorzijde zijn het toilet en een technische ruimte. 
Daarnaast is een gootsteen met wastafelmeubel. Ook 
beschikt het gebouw over aansluitingen wasapparatuur, 
drie krachtstroomgroepen en gasgestookte hetelucht-
verwarming.

In het bijgebouw is in 2021 een aparte fitness- en 
wellnessruimte gemaakt, met diverse sportapparatuur en 
een infraroodsauna. Door de sectionaaldeur te openen, 
wordt deze ruimte betrokken bij het overkapte terras.
Erachter is een technische ruimte annex werkplaats. Hier 
is de installatie voor alle tuinberegening gemaakt, die is 
aangesloten op de bronpomp op grondwater.

Multifunctional annex / storage hall
On the right side of the plot and easily accessible via the 
driveway and courtyard, is the large and multifunctional 
outbuilding, which was previously used as a business hall 
with cold store for the storage and processing of fruit and 
vegetables. This building has a usable area of approximately 
375 square metres. It was recently painted in the same 
anthracite shade as the villa itself. The floor, roof, brick cavity 
walls and sheet piling of the outbuilding are fully insulated. 
The building is equipped with drainage grilles, daylighting 
and four high and wide sectional doors. To the side and 
behind, it is paved for easy manoeuvring of vehicles and 
equipment.

At the front are the toilet and a technical room. In addition, 
there is a sink with washbasin. The building also has laundry 
equipment connections, three power groups and gas-fired 
hot-air heating.

In the outbuilding, a separate fitness and wellness area 
was created in 2021, with various sports equipment and an 
infrared sauna. By opening the sectional door, this space is 
engaged with the covered terrace.
Behind it is a technical room cum workshop. This is where 
the installation for all garden watering was made, which is 
connected to the groundwater source pump.

Met deze grootte in combinatie met de voorzieningen is het 
bijgebouw voor tal van toepassingen geschikt:

- caravanstalling,
- manage en paardenstallen,
- stalling en werkplaats voor oldtimers, auto’s en/of boten,
- opslag,
- bedrijfsruimte,
- kleinschalige industrie,
- hobbyruimte,
- atelier.

With this size combined with the facilities, the outbuilding is 
suitable for numerous uses:

- caravan storage,
- management and horse stables,
- storage and workshop for vintage cars, cars and/or boats,
- storage,
- business space,
- small-scale industry,
- hobby room,
- workshop.

Vloerafwerking: betonnen vloer
Wandafwerking: damwandprofielen
Plafondafwerking: isolatiedakplaten 

Bedrijfsruimte:  circa 355 m²
Fitness/wellnessruimte:  circa 15 m²
Technische ruimte: circa 17 m²

Vloerafwerking: concrete floor
Wandafwerking: sheet piling
Plafondafwerking: Insulation roof panels 

Storage hall:  circa 355 m²
Fitness/wellness:  circa 15 m²
Technical room: circa 17 m²



Molenstraat 141, Helden  //  101100  //  Cato Makelaars

4. Tuinen rondom en Toscaanse tuin (2020)
Surrounding gardens and Tuscan garden (2020)
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Locatie en uitzicht
Het riante landhuis ligt net buiten Helden-Panningen, 
aan de N562 richting Maasbree. In de omgeving liggen 
veel vrijstaande en landelijke woningen, boerderijen en 
agrarische bedrijven. De Maas, snelwegen A67 en A73 en 
doorgaande wegen N277, N275 en N273 zijn vlakbij. Alle 
voorzieningen van Helden-Panningen zijn binnen circa tien 
fietsminuten bereikbaar. Op het grote en geheel omheinde 
perceel is het uitzicht rondom groen, dankzij de volwassen 
begroeiing in de parkachtige tuinen. De privacy is dan ook 
100%.

Helden en omgeving
Tot 2009 was Helden, samen met aaneengegroeide buur-
kern Panningen, een zelfstandige gemeente tegen de grens 
van Noord-Limburg met Noord-Brabant. De kern behoort 
nu tot de gemeente Peel en Maas, die verder bestaat 
uit Panningen, Beringe, Egchel, Grashoek, Koningslust, 
Kessel, Kessel-Eik, Meijel, Baarlo en Maasbree. Helden is al 
eeuwenlang bewoond gebied; boerderijen en landerijen in 
de omgeving behoorden in de middeleeuwen tot de abdij 
van Averbode. Panningen heeft nog steeds een belangrijke 
centrumfunctie, met onder meer het vernieuwde en grote 
winkelgebied en cultureel centrum DOK6 met bioscoop en 
theater. 

In de nabije omgeving zijn tal van recreatiemogelijkheden 
en natuur te vinden. De Maas, op zo’n 7 km, biedt  volop 
mogelijkheden voor watersport, terwijl ook de fraaie 
natuur van de Peel op fietsafstand ligt. Binnen zo’n twintig 
kilometer liggen de Limburgse steden Weert, Venlo en 
Roermond, terwijl internationale (winkel)steden Eindhoven, 
Maastricht en Düsseldorf in een auto-uur bereikbaar zijn.

Voorzieningen en afstanden
Van Harte Kinderopvang: ca. 1,9 km
Kombischool de Pas: ca. 2,4 km
Openbare basisschool FavoRIET: ca. 2,5 km
Basisschool De Groenling: ca. 2,8 km
Buurtcollege Agora Maas en Peel: ca. 2,9 km
Bouwens van der Boijecollege: ca. 3,1 km
Universiteit (Maastricht, campus Venlo): ca. 14,2 km
Universiteit (TU/e): ca. 42,7 km

De Groen Huisarts: ca. 2,0 km
BENU Apotheek: ca. 2,9 km
Tandartspraktijk Rijnaars: ca. 2,0 km
VieCurie Regiopoli Peel en Maas: ca. 2,9 km
VieCurie Medisch Centrum Venlo: ca. 12,6 km
Gemeentehuis: ca. 2,3 km

Supermarkt Jan Linders: ca. 1,9 km
Supermarkt Lidl: ca. 2,2 km
Restaurant De Zoes: ca. 1,7 km
DOK6 Cinema: ca. 2,1 km
Rieterpark: ca. 2,5 km
Nationaal Park De Groote Peel: ca. 14,8 km
Pretpark Toverland: ca. 8,3 km
Museum Peel & Maas: ca. 2,0 km

Voetbal Sportvereniging Panningen: ca. 2,5 km
Tennisvereniging Grootveld: ca. 3,1 km
Hockeyclub Peel en Maas: ca. 1,8 km
Laco zwembad Peel en Maas: ca. 2,4 km
Sportcentrum Helden: ca. 3,0 km
Golfbaan Eyckenduyn: ca. 2,3 km

Eindhoven Airport: ca. 53,5 km
NS-station Venlo: ca. 14,5 km
Bushalte Loo: ca. 200 m

Location and views
The spacious country house is located just outside Helden-
Panningen, on the N562 towards Maasbree. There are 
many detached and rural homes, farms and agricultural 
businesses in the area. The river Maas, highways A67 and 
A73 and through roads N277, N275 and N273 are nearby. 
All amenities of Helden-Panningen can be reached within 
about ten cycling minutes. On the large and fully fenced 
plot, the view is green all around, thanks to the mature 
vegetation in the park-like gardens. Privacy is therefore 100%.

Helden and surroundings
Until 2009, Helden, together with its contiguous neighbour 
Panningen, was an independent municipality against the 
border of North Limburg with North Brabant. The core 
now belongs to the municipality of Peel and Maas, which 
further consists of Panningen, Beringe, Egchel, Grashoek, 
Koningslust, Kessel, Kessel-Eik, Meijel, Baarlo and Maasbree. 
Helden has been inhabited for centuries; farms and estates 
in the area belonged to Averbode Abbey in the Middle Ages. 
Panningen still has an important centre function, including 
the renovated and large shopping area and cultural centre 
DOK6 with cinema and theatre. 

Numerous recreational opportunities and nature can be 
found in the vicinity. The river Maas, some 7 km away, offers 
plenty of opportunities for water sports, while the beautiful 
nature of De Peel is also within cycling distance. Within 
some twenty kilometres are the Limburg cities of Weert, 
Venlo and Roermond, while international (shopping) cities of 
Eindhoven, Maastricht and Düsseldorf can be reached in one 
car hour.

Facilities and distances
Van Harte Childcare:   approx. 1.9 km
Kombi school de Pas:   approx. 2.4 km
FavoRIET public primary school:   approx. 2.5 km
De Groenling primary school:   approx. 2.8 km
Buurtcollege Agora Maas en Peel:   approx. 2.9 km
Bouwens van der Boijecollege:   approx. 3.1 km
University (Maastricht, Venlo campus):   approx. 14.2 km
University (TU/e):   approx. 42.7 km

De Groen Huisarts:  approx. 2.0 k m
BENU Pharmacy:   approx. 2.9 km
Rijnaars dental practice:   approx. 2.0 km
VieCurie Regiopoli Peel en Maas:   approx. 2.9 km
VieCurie Medisch Centrum Venlo:   approx. 12.6 km
Town hall:   approx. 2.3 km

Jan Linders supermarket:   approx. 1.9 km
Lidl supermarket:   approx. 2.2 km
Restaurant De Zoes:   approx. 1.7 km
DOK6 Cinema:   approx. 2.1 km
Rieterpark:   approx. 2.5 km
National Park De Groote Peel:   approx. 14.8 km
Toverland amusement park:   approx. 8.3 km
Museum Peel & Maas:   approx. 2.0 km

Football club Panningen:   approx. 2.5 km
Tennis club Grootveld:   approx. 3.1 km
Hockey club Peel and Maas:   approx. 1.8 km
Laco swimming pool Peel and Maas:   approx. 2.4 km
Sports centre Helden:   approx. 3.0 km
Golf course Eyckenduyn:   approx. 2.3 km

Eindhoven Airport:   approx. 53.5 km
NS railway station Venlo:   approx. 14.5 km
Bus stop Loo:   approx. 200 m
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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 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.

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 
informatieplicht. 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 

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

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 
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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 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 gratis op ons eigen terrein achter de slagboom.

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.

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 would like to come to you and welcome you warmly in our easily accessible 
office. Located on the Parklaan, Interesting Office is easily accessible. The Central 
Station of Eindhoven is within walking distance. Are you coming by car? Parking 
is free on our own parking spaces on own plo behind the barrier. 

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.
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