
Prins Constantijnlaan 5 // Waalre



Prins Constantijnlaan 5, Waalre  //  32  //  Cato Makelaars

Geachte heer, geachte mevrouw,

Dank voor uw interesse in deze tijdloze villa met dubbele 
inpandige garage en 100% privacy biedende tuin rondom. 
Om u een helder en compleet beeld te geven, bevat deze 
documentatie de volgende informatie:

Introductie 6
Feiten en Cijfers 10

Foto’s 14 - 71
Plattegronden 72 - 75
Indeling 76 - 85

Locatie en omgeving  86 - 93
Algemene informatie 94 - 97

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 timeless villa with 
double indoor garage and 100% privacy offering garden 
all around. To give you a clear and complete picture, this 
documentation contains the following information: 

Introduction  6
Facts and figures  10

Photos  14 - 71
Floor plans  72 - 75
Layout  76 - 85

Location and surroundings  86 - 93
General information  94 - 97 
  
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 Prins Constantijnlaan 5 in Waalre
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5 assets of this Rosenthaler villa 
with double indoor garage and 
outdoor pool

1. Excellent location
Located in one of the most exclusive residential areas of the 
Netherlands, at walking distance from the forests, primary 
schools and daily shopping facilities in Aalst-Centrum and  
with Eindhoven nearby as well as the various arterial roads.

2. Architecture
The signature of the acclaimed architect Rosenthaler 
with attentian for detail - timeless and classic - is clearly 
recognisable: rounded arched doors, semi-circular windows, 
dormer windows that curve with the roofing and wrought-
iron balcony railings.

3. Lovely, cosy family home
For the whole family, together and yet privately separate, in 
the living room with library, in the kitchen with adjoining 
2nd dining room or office room, in the four bedrooms with 
three bathrooms and on a studio floor for guests.

4. 100% privacy
Fully fenced and mature rear garden on south-east with 
outdoor pool and deep, green front garden on north-west, 
or in other words without any view, for lovely indoor and 
outdoor living.

5. Ready to move in
Completely modernised in 2021 and 2022: all ceilings, all walls 
and all woodwork painted (Farrow & Ball), all wooden and 
marble floors treated and up to date technical facilities. 

5 kwaliteiten van deze Rosenthaler 
villa met dubbele inpandige garage 
en buitenzwembad

1. Excellente ligging
In één van de meest exclusieve woonwijken van Nederland 
gelegen, op loopafstand van de bossen, basisscholen en 
dagelijkse winkelvoorzieningen in Aalst-Centrum en toch 
met Eindhoven vlakbij als ook de diverse uitvalswegen. 

2. Architectuur
De signatuur van de befaamde architect Rosenthaler 
met oog voor de details - tijdloos en klassiek - is duidelijk 
herkenbaar: afgeronde toogdeuren, halfronde ramen, 
dakkapellen die meeglooien met de dakbedekking en 
smeedijzeren balkonhekken.

3. Heerlijk, sfeervol familiehuis
Voor het hele gezin, samen bij elkaar en toch privé apart, 
in de woonkamer met bibliotheek, in de woonkeuken met 
aansluitend 2e eetkamer c.q. kantoorkamer, in de vier slaap-
kamers met drie badkamers en op een studio-verdieping 
voor gasten.

4. Volledige privacy
Geheel omheinde en volwassen achtertuin op zuidoosten 
met buitenzwembad en diepe, groene voortuin op noord-
westen, oftewel zonder enige inkijk, voor een heerlijk 
binnen- en buitenleven.

5. Instapklaar
In 2021 en 2022 compleet gemoderniseerd: alle plafonds, alle 
wanden en al het houtwerk geschilderd (Farrow & Ball), alle 
houten en marmeren vloeren behandeld en up to date tech-
nische voorzieningen.
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Introductie

Deze tijdloze Rosenthaler villa dateert uit de jaren zestig 
en is begin jaren negentig uitgebreid en verbouwd onder 
architectuur van Van Aken. De huidige eigenaren hebben 
bovendien de afgelopen twee jaren de villa gemoderniseerd, 
het gehele interieur geschilderd en diverse technische 
verbeteringen laten uitvoeren.

In de tuinen rondom is veel gesnoeid en er zijn enkele 
bomen gekapt voor extra licht en ruimte. De drie statige 
eiken in de voortuin, zijn goed gekandelaberd en de 
laurierhagen zijn eveneens onder handen genomen, met 
behoud van alle privacy. 

Alle tuinelektra en -verlichting zijn vernieuwd en voorzien 
van led-verlichting. Van het zwembad zijn zowel de 
pomp met filterinstallatie als de computer vernieuwd; de 
waterkwaliteit wordt nu compleet automatisch bewaakt en 
bijgesteld.

Binnen is alle schilderwerk recent uitgevoerd en alle 
marmeren en houten vloeren in de villa zijn behandeld. 
Alle ramen zijn voorzien van isolerend glas en rondom de 
villa zijn alle markiezen vernieuwd. De tuindeuren hebben 
nu schuifhordeuren en boven hebben alle slaapkamers 
insectenhorren. Ook het alarmsysteem is vernieuwd, 
inclusief nieuwe sensoren en rook- en CO2-melders en 
tevens is de cv-combi-ketel vervangen.

Van de elektrische schuifpoort in de oprit zijn de elektra en 
draagarmen vernieuwd, met nieuwe afstandsbedieningen 
en de twee sectionaaldeuren in de dubbele garage zijn 
vernieuwd.

De eigenaren wonen er momenteel met heel veel plezier en 
zouden de villa graag over dragen aan een ander gezin om 
net als zij, er volop van te genieten: “Heerlijk fijn huis, warm 
en gezellig!”

Wat zullen zij het meeste missen? “Het buitenzwembad! 
We hebben bij het bordesterras aan de achterzijde een licht 
hellende zonneweide gemaakt. De kinderen hebben in de 
zomermaanden heerlijk gezwommen en geplonsd en buiten 
in de zon gelegen. De achtertuin is heel erg rustig geworden, 
nu de doorgaande weg naar Valkenswaard veel minder druk 
is met fluisterasfalt, maximumsnelheid van 30 km/uur en 
verbod voor vrachtverkeer.”

Introduction

This timeless Rosenthal villa dates from the 1960s and 
was extended and remodelled in the early 1990s under 
architecture by Van Aken. The current owners have also 
modernised the villa over the past two years, painting 
the entire interior and commissioning various technical 
improvements.

In the surrounding gardens, much pruning has been done 
and some trees have been cut down for extra light and 
space. The three stately oaks in the front garden, have been 
well candelabrummed and the laurel hedges have also been 
taken care of, while maintaining all privacy. 

All garden electrics and lighting have been renewed and 
fitted with LED lights. In the swimming pool, both the pump 
with filter system and the computer have been renewed; 
the water quality is now monitored and adjusted completely 
automatically.

Inside, all painting has been done recently and all marble 
and wooden floors in the villa have been treated. All windows 
have insulating glass and all awnings around the villa have 
been renewed. The garden doors now have sliding screen 
doors and upstairs all bedrooms have insect screens. The 
alarm system has also been renewed, including new sensors 
and smoke and CO2 detectors, and the central heating 
combi boiler has also been replaced 
 
 

The electric sliding gate in the driveway has had its electrics 
and support arms renewed, with new remote controls, and 
the two sectional doors in the double garage have been 
renewed.

The owners currently live there with great pleasure and 
would love to transfer the villa to another family to enjoy it to 
the full like them: “Lovely nice house, warm and cosy!”

What will they miss most? “The outdoor pool! We made 
a slightly sloping sunbathing lawn at the back by the 
bordesterrace. The children enjoyed swimming and 
splashing and lying outside in the sun during the summer 
months. The back garden has become very quiet, now that 
the through road to Valkenswaard is much less busy with 
whisper asphalt, 30km/h speed limit and ban on lorry traffic.”
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Sustainability

All windows in the villa, now have insulated glass. On the side 
wing (above the kitchen and office room), the roof is suitable 
(to be made) for the installation of solar panels. 

A new central heating combi boiler (Nefit HR 2021) has been 
installed.
The air conditioning in the master bedroom and two new 
underfloor heating pumps have also been replaced and are 
energy efficient. 

All indoor and outdoor lighting as well as all exterior lighting 
has been fitted with LED lights.

Further preservation of this villa is possible by applying cavity 
wall insulation in the original facades (in consultation with 
insulator).

In combination with about 80 mm insulation of the existing 
roof, energy label C would most likely be achieved.

Duurzaamheid

Alle ramen in de villa, hebben nu isolatieglas. Op de 
zijvleugel (boven de keuken en de kantoorkamer) is het dak 
geschikt (te maken) voor de installatie van zonnepanelen. 

Er is een nieuwe cv-combi-ketel (Nefit HR 2021) geplaatst.
Ook de airco in de ouderslaapkamer en de twee nieuwe 
vloerverwarmingspompen zijn vervangen en energiezuinig. 

Alle binnen- en buitenverlichting als ook alle buiten-
verlichting is voorzien van ledverlichting.

Verdere verduurzaming van deze villa is mogelijk door het 
toepassen van spouwmuurisolatie in de originele gevels (in 
overleg met isolateur).

In combinatie met circa 80 mm isolatie van het bestaande 
dak, zou hoogstwaarschijnlijk energielabel C behaald 
worden.
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Object

Bouwjaar

Kadastraal bekend

Perceeloppervlakte

Woonoppervlakte villa inclusief inpandige garage

Oppervlakte overig inpandige ruimte (bergzolder)

Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 

(balkon voor- en achterzijde) 

Totale oppervlakte

Inhoud villa (conform meetcertificaat)

Aantal kamers

Aantal badkamers

Parkeren

Feiten & Cijfers

vrijstaande villa met dubbele inpandige garage, buiten-

zwembad en tuin rondom

1962, dubbele garage 1995, kantoorkamer 2000 en 

gemoderniseerd in 2021

Gemeente Aalst NB

Sectie E

Nummer 610

2.826 m² 

circa 423 m²

circa 21 m² 

circa 11 m² 

circa 455 m² 

circa 1.655 m³

7 kamers (woonkamer met eetkamer, kantoor-/2e eetkamer, 

kelderkamer en 4 slaapkamers)

3 badkamers (één op de begane grond en twee op de 1e 

verdieping)

inpandige dubbele garage met elektrische deuren, volop 

parkeergelegenheid op eigen binnenplein afgesloten mid-

dels elektrische sierpoorten en volop openbaar parkeren aan 

de straat

Facts & Figures

Object

Year built

Cadastral known

Land area

Living area villa including indoor garage

Surface area other internal space (storage attic)

Surface area builing related outdoor space 

(balcony front and rear)

Total surface area

Content villa (according to measurement certificate)

Number of rooms

Number of bathrooms

Parking

detached villa with double indoor garage, outdoor pool and 

surrounding garden

1962, double garage 1995, office room 2000 and modernised 

in 2021

Municipality of Aalst NB

Section E

Number 610

2.826 m² 

approx. 423 m²

approx. 21 m²

approx. 11 m²

approx. 455 m²

approx. 1.655 m³

7 rooms (living room with dining room, office/2nd dining 

room, basement room and 4 bedrooms)

3 bathrooms (one on ground floor and two on 1st floor)

indoor double garage with electric doors, plenty of parking 

in private courtyard closed by electric ornamental gates and 

plenty of public parking on the street
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Energielabel

Isolatie daken

Isolatie gevels

Isolatie vloeren

Isolatie glas

Verwarming

Vloerverwarming

Warm water

Technische voorzieningen

Materiaal daken

Materiaal gevels

Materiaal vloeren

Materiaal buitenkozijnen

Materiaal binnenkozijnen

F, definitief tot 5 december 2032

deels aanbouw

deels aanbouw

onbekend

ja, gehele woning

cv-combiketel 2021 Nefit 9000i Aquapower Plus 

HRC45/CW6

ja, gehele begane grond (m.u.v. woonkamer) en 

badkamers 2 en 3  op 1e verdieping

cv-combiketel 2021 Nefit 9000i Aquapower Plus 

HRC45/CW6

- alarmsysteem met sensoren en rook- en co2-melders (2021)

- glasvezel

- mechanische ventilatie toilet en badkamers

- pomp- en filterinstallatie zwembad (2021)

- elektrische dubbele poort (2021)

- Rainbird tuinberegening

- led tuin-, schrik- en buitenverlichting met schemer-

schakeling 

keramische tegelpannen met koperen dakgoten

in spouw gebouwd, wit geschilderde handvorm bakstenen

betonnen begane grond en 1e verdieping, houten 2e 

verdiepingsvloer

hardhouten kozijnen en deuren met isolatieglas

houten kozijnen, stompe massieve deuren met identiek 

beslag, schilderwerk vernieuwd in 2021

Isolatie & Installaties

Energylabel

Iinsulation of roofs

Insulation of facades

Insulation of floors

Insulation of windows

Heating

Underfloor heating

Hot water

Technical amenities

Roofing material

Facades material

Flooring material

Material exterior window frames

Material interior window framers

F, final until 05-12-2032

partial extension

partly attached

unknown

yes, entire house

central heating combi boiler 2021 Nefit 9000i Aquapower 

Plus HRC45/CW6

yes, entire ground floor (except living room) and bathrooms 

2 and 3 on 1st floor

central heating combi boiler 2021 Nefit 9000i Aquapower 

Plus HRC45/CW6

- alarm system with sensors, smoke and CO2 detectors (2021)

- glass fibre

- mechanical ventilation toilet and bathrooms

- pump and filter installation swimming pool (2021)

- electric double gate (2021)

- Rainbird garden sprinkler system

- LED garden, fence and outdoor lighting with twilight 

switch 

ceramic tiles with copper gutters

cavity-built, white-painted hand-shaped bricks

concrete ground floor and 1st floor, wooden 2nd floor

hardwood window frames and doors with insulation glass

wooden window frames, solid doors with identical hardware, 

paintwork renewed in 2021

Insulation & installations
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Begane grond
Ground floor
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Werk-/eetkamer
Office / dining room
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Eerste verdieping
First floor
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Studioverdieping boven garage
Studio floor above garage
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Badkamer 3 begane grond
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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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Studio floor above garage & atticStudioverdieping boven garage & bergzolder
no rights can be derived from these drawingsaan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

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

Zowel buiten als binnen springt direct het tijdloze en 
romantische karakter van deze statige en degelijk gebouw-
de villa in het oog. Die indruk wordt nog versterkt door 
de consequente keuze voor de beste bouwmaterialen in 
combinatie met de lange zichtlijnen over de gehele begane 
grond. Zo zijn bijvoorbeeld alle dubbele binnendeuren 
halfrond en met geslepen glas, hebben de plafonds sier-
lijsten over de volle lengte en zijn raampartijen  voorzien van 
gordijnkoven.

Begane grond
De entreepartij is royaal en enigszins statig, er is een 
dakkapel boven de dubbele voordeur met aan weerszijden 
gevellantaarns en ramen met shutters.

De dubbele voordeur voert naar de ruime en lichte
ontvangsthal met marmeren tegelvloer met vloer-
verwarming, vide met balustrade en houten dichte bordes 
trap. Rechts in de hal, bij de dubbele deuren naar de living, 
zijn twee garderobekasten ingebouwd tegenover het 
gastentoilet. Het toilet is uitgevoerd met vrijhangend closet, 
fontein, marmeren wand- en vloertegels en mechanische 
ventilatie.

De meer dan riante living laat zich organisch opdelen in 
verschillende gebruiks- en vertoefhoeken; ieder lid van het 
gezin kan er een eigen plekje vinden en toch is er dan nog 
verbinding met elkaar. Zo is bijvoorbeeld het bibliotheek- en 
leesgedeelte, een tuingerichte serre-erker met ochtendzon. 
Het klassieke karakter is consistent doorgevoerd in onder 
meer sierlijsten op de plafonds en lambrisering op de 
wanden. 

Opvallend is het doorlopende visgraatparket in recent 
behandeld eikenhout. 

Het zitgedeelte is tegelijk sfeervol, knus en ruim, rondom de 
gashaard (decoratief) met zandstenen schouw, gevat in de 
maatwerk kastenwand met aansluitingen voor televisie- en 
geluidsapparatuur. In de zij- en voorgevel voeren dubbele 
openslaande tuindeuren met Luxaflex horschuifdeuren naar 
de respectievelijke (bordes)terrassen.

Dubbele, halfronde deuren voeren naar de ruime woon-
keuken in landelijke stijl met grote ramen, Belgisch 
hardstenen werkblad, marmeren vloertegels en 
handgemaakte wandtegels. Deze keuken is geheel uitgerust 
met onder andere de volgende nieuwe apparatuur: 
koel-vriescombinatie, Miele vaatwasser en SMEG zespits 
gasfornuis met grote elektrische oven. Opzij van de 
U-vormige keukenopstelling is een deur naar de zijtuin. 
Ertegenover is de deur naar de kelder- met meterkast 1 
onder de trap.

Binnendeuren in dezelfde stijl geven weer toegang tot de 
hoge kantoorkamer, die uitkijkt over de oprijlaan en gehele 
groene voortuin. Deze kamer met diepe erkerramen is ook 
perfect te gebruiken als eet- en familiekamer, maar ook als 
het huidige thuiskantoor. De hoogte komt door de open nok 
met zichtbare dak- en balkenconstructie uitstekend tot zijn 
recht. De eikenhouten spiltrap - met extra licht dankzij het 
grote, halfronde raam erboven - geeft toegang tot de ruime 
kelderkamer eronder.

A striking feature is the continuous herringbone parquet in 
recently treated oak. 

The sitting area is at once atmospheric, cosy and spacious, 
surrounding the gas fireplace (decorative) with sandstone 
hearth, encased in the custom-made cupboard wall with 
connections for television and sound equipment. In the side 
and front façade, double sliding garden doors with Luxaflex 
screen doors lead to the respective (platform) terraces.

Double semi-circular doors lead into the spacious country-
style living kitchen with large windows, Belgian bluestone 
worktop, marble floor tiles and handmade wall tiles. This 
kitchen is fully equipped including the following new 
appliances: fridge-freezer, Miele dishwasher and SMEG six-
burner gas hob with large electric oven. To the side of the 
U-shaped kitchen arrangement is a door to the side garden. 
Opposite is the door to the cellar-with meter cupboard 1 
under the stairs.

Interior doors in the same style again give access to the 
tall office room, which overlooks the driveway and entire 
green front garden. This room with deep bay windows is 
also perfect for use as a dining and family room, as well as 
today’s home office. The open ridge with exposed roof and 
beam construction shows off the height to excellent effect. 
The oak spiral staircase - with extra light thanks to the large, 
semi-circular window above it - gives access to the spacious 
basement room below.

Layout 

Both outside and inside, the timeless and romantic 
character of this stately and solidly built villa immediately 
catches the eye. This impression is reinforced by the 
consistent choice of the best building materials in 
combination with the long sightlines across the entire 
ground floor. For example, all double interior doors are semi-
circular and with cut glass, the ceilings have full-length 
decorative strips and the windows have curtain coves.

Ground floor
The entrance is generous and somewhat stately, there is a 
dormer over the double front door with gable lanterns and 
windows with shutters on either side.

The double front door leads into the spacious and bright
reception hall with marble tiled floor with floor-heating, loft 
with balustrade and wooden closed platform staircase. To 
the right of the hall, near the double doors to the living room, 
are two built-in wardrobes opposite the guest toilet. The 
toilet is equipped with free-hanging toilet, fountain, marble 
wall and floor tiles and mechanical ventilation.

The more than spacious living room can be organically 
divided into different areas for use and relaxation; every 
member of the family can find his or her own space and still 
be connected. The library and reading area, for instance, is 
a garden-facing conservatory bay with morning sun. The 
classic character is consistently carried through in, among 
other things, mouldings on the ceilings and panelling on the 
walls. 
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Naast de kantoorkamer is de tussenhal die villa en dubbele 
inpandige garage verbindt. In deze hal is badkamer 1 
gesitueerd, welke is voorzien van een inloopdouche, wastafel 
en toilet en welke is uitgevoerd met een designradiator. 
Deze badkamer wordt met name gebruikt door degene die 
op de studio-verdieping erboven verblijft.

Onder de tweede trap naar de studio boven de dubbele 
garage, zijn twee houten wandkasten op maat gemaakt. De 
aansluitingen voor wasapparatuur zijn hier onzichtbaar en 
op werkhoogte weggewerkt.

Kelder onder kantoorkamer
De kelderkamer is toegankelijk vanuit de kantoorkamer 
en voorzien van kloosterstenen plavuizen. Deze ruimte 
loopt rondom de spiltrap en heeft dankzij de souterrain 
ligging en natuurlijke ventilatie met lucht aan- en afvoer 
buiten, het hele jaar door een constant klimaat. De ruimte 
leent zich voor tal van toepassingen: wijn- en proefkelder, 
thuisbioscoop, game- of loungekamer.

Vloerafwerking: deels marmeren tegels, deels 
eikenhouten visgraatparket
Wandafwerking: stucwerk
Plafondafwerking: stucwerk met sierlijsten en 
gordijnkoven

Ontvangsthal:  circa 18 m²
Woonkeuken:  circa 31 m²
Woon-/eetkamer:  circa 96 m²
Kantoor-/ 2e eetkamer circa 23 m²
Tussenhal:  circa 15 m² 
Badkamer 3:  circa 3 m²

Vloerafwerking: plavuizen
Wandafwerking: stucwerk
Plafondafwerking: stucwerk

Kelderkamer:  circa 47 m²

Next to the office room is the intermediate hall connecting 
villa and double indoor garage. Located in this hall is 
bathroom 1, which is equipped with a walk-in shower, 
washbasin and toilet and which is fitted with a design 
radiator. This bathroom is mainly used by the person staying 
on the studio floor above.

Under the second staircase to the studio above the double 
garage, there are two custom-made wooden wall cupboards. 
The connections for washing equipment are concealed here 
invisibly and at working height.

Basement under office
The basement room is accessible from the office room and 
equipped with monastery stone tiles. This room runs around 
the spiral staircase and has a constant climate all year round 
thanks to its basement location and natural ventilation 
with air supply and return outside. The space lends itself to 
numerous uses: wine and tasting cellar, home cinema, game 
or lounge room.

Finish on floors: partly marble tiles, partly oak 
herringbone parquet
Finish on walls: stucco
Finish on ceilings: stucco with mouldings and curtain 
coves

Entrance hall:  approx. 18 m²
Kitchen diner:  approx. 31 m²
Living/dining room and library:  approx. 96 m²
Office/dining room  approx. 23 m²
Hallway:  approx. 15 m² 
Bathroom 3:  approx. 3 m²

Finish on floors: tiles
Finish on walls: stucco
Finish on ceilings: stucco

Basement:  approx. 47 m²
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Eerste verdieping
Vanuit de ontvangsthal met de houten bordes-trappenpartij, 
is de overloop te bereiken van de ruime slaapverdieping 
met vide, balustrade en parketvloer. In de zijwand is een 
fraaie inloop-garderobekast onder de dakschuinte op maat 
gemaakt. Ernaast is een erkerbank onder het raam dat 
uitkijkt over de achtertuin.

Links op de overloop is, twee treden lager gelegen, de ruime 
slaapkamer 1 met dakkapel en maatwerk-kastenwand. Aan 
de andere zijde van de vide is de slaapvleugel met twee 
slaapkamers – elk met balkon met getordeerde balustrade 
en dubbele deuren – en twee badkamers. 

Even verder door ligt slaapkamer 2 aan de achterzijde van 
de villa met balkon op het zuidoosten en inbouwkast. De 
balkondeur is uitgerust met een hordeur en bewegings-
sensor met ventilatiemogelijkheid. Daarnaast is badkamer 
2 gesitueerd, voorzien van wastafel, douchecabine en 
toilet. Deze badkamer wordt gebruikt door de kinderen 
en is uitgevoerd met elektrische vloerverwarming en 
bewegingssensor voor de verlichting,.

Ouderslaapkamer 3 kijkt uit over de voortuin op het noord-
westen en heeft een kamerbrede garderobe-kastenwand 
met tv-kast, airconditioning (2021) en shutters voor de 
twee dubbele balkondeuren. Direct ernaast is badkamer 3, 
voorzien van twee wastafels op zuil met verwarmde spiegels, 
een duo-ligbad, inloopdouche en vrijhangend closet. Het 
geheel is uitgevoerd met elektrische vloerverwarming, 
mechanische ventilatie en natuurlijke ventilatie middels 
raam met insectenhor.

Vloerafwerking: eiken parketvloer
Wandafwerking: stucwerk
Plafondafwerking: stucwerk

Overloop:  circa 18 m²
Slaapkamer 1:  circa 15 m²
Slaapkamer 2:  circa 12 m²
Slaapkamer 3:  circa 22 m²
Badkamer 1:  circa 4 m²
Badkamer 2:  circa 11 m²
Balkon voorzijde: circa 5 m²
Balkon achterzijde: circa 6 m²

First floor
From the reception hall with its wooden platform staircase, 
you can reach the landing of the spacious bedroom floor 
with loft, balustrade and parquet floor. In the side wall is a 
beautiful walk-in wardrobe under the roof slope custom-
made. Next to it is a bay window under the window 
overlooking the back garden.

To the left of the landing, two steps down, is the spacious 
bedroom 1 with dormer window and bespoke wardrobe 
wall. On the other side of the mezzanine is the bedroom 
wing with two bedrooms - each with balcony with twisted 
balustrade and double doors - and two bathrooms. 

A little further on is bedroom 2 at the rear of the villa with 
southeast-facing balcony and built-in wardrobe. The balcony 
door is equipped with a screen door and motion sensor 
with ventilation option. In addition, bathroom 2 is located, 
equipped with washbasin, shower cubicle and toilet. This 
bathroom is used by the children and is equipped with 
electric floor heating and motion sensor for lighting,.

Master bedroom 3 overlooks the north-west facing front 
garden and has a wall-to-wall wardrobe with TV cabinet, 
air conditioning (2021) and shutters for the two double 
balcony doors. Right next door is bathroom 3, fitted with two 
washbasins on column with heated mirrors, a duo bathtub, 
walk-in shower and free-hanging toilet. The whole is 
equipped with electric floor heating, mechanical ventilation 
and natural ventilation via window with insect screen.

Finish on floors: oak wooden floor
Finish on walls: stucco
Finish on ceilings: stucco

Overflow:  approx. 18 m²
Bedroom 1:  approx. 15 m²
Bedroom 2:  approx. 12 m²
Bedroom 3:  approx. 22 m²
Bathroom 1:  approx. 4 m²
Bathroom 2:  approx. 11 m²
Balcony at the front:  approx. 5 m²
Balcony at the back:  approx. 6 m²
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Studio-verdieping boven dubbele garage
Vanuit de tussenhal achter de kantoorkamer voert de 
houten steektrap met vloerbedekking, naar de studio ruimte 
boven de garage, die gebruik maakt van badkamer 3 op 
de begane grond. Deze studio-verdieping bestaat uit twee 
grote en lichte ruimtes met plankenvloer, Velux dakramen 
met verduisteringsgordijnen (2021) en volop bergruimte 
onder de dakschuinte. Het geheel is bijzonder geschikt voor 
een nanny, inwonende familieleden, logeergasten of een 
studerend kind.

Tweede verdieping
De ruime bergzolder is toegankelijk via het luik met 
uitschuifbare aluminium trap in de gang van de 
slaapvleugel.

Dubbele inpandige garage met oprijlaan
De fraai bestrate oprit vormt voor de dubbele garage 
een binnenplein met plaats voor meerdere auto’s. In de 
hoek is een overdekte stalling gemaakt voor de fietsen 
van de kinderen. De hardhouten elektrisch bedienbare 
garagedeuren hebben aan weerszijden gevellantaarns. 

In de betegelde en inpandige garage zijn in beide zijgevels 
ramen met isolatieglas. Hier is ook meterkast 2, waarin de 
glasvezelverbinding is aangelegd. De dubbele garage biedt 
alle ruimte aan twee auto’s, diverse fietsen en eventueel 
gereedschappen.

Vloerafwerking: houten plankenvloer
Wandafwerking: stucwerk
Plafondafwerking: houten delen

Studeer-/hobbykamer 4: circa 26 m² 
Slaapkamer 5:  circa 31 m² 

Bergzolder: circa 42 m²

Vloerafwerking: vloertegels
Wandafwerking: schoonmetselwerk
Plafondafwerking: stucwerk

Dubbele garage: circa 46 m²

Studio-floor above the double garage
From the intermediate hallway behind the office room, the 
carpeted wooden staircase leads to the studio space above 
the garage, which uses bathroom 3 on the ground floor. 
This studio floor comprises two large and bright rooms with 
plank flooring, Velux skylights with blackout blinds (2021) 
and plenty of storage space under the roof slope. The unit is 
particularly suitable for a nanny, live-in relatives, lodgers or a 
studying child.

Second floor
The spacious storage attic is accessible via the hatch with 
extendable aluminium staircase in the corridor of the 
bedroom wing.

Double indoor garage with driveway
The beautifully paved driveway forms a courtyard in front of 
the double garage with space for several cars. In the corner is 
a covered storage area for the children’s bikes. The hardwood 
electrically operated garage doors have gable lanterns on 
either side. 

The tiled and enclosed garage has windows with insulated 
glass in both side walls. Here is also meter box 2, in which the 
fibre-optic connection is installed. The double garage offers 
ample space for two cars, several bicycles and possibly tools

Finish on floors: wooden plank floor
Finish on walls: stucco
Finish on ceilings: wooden parts

Study/hobby room 4:  approx. 26 m² 
Bedroom 5:  approx. 31 m² 

Storage attic:  approx. 42 m²

Finish on floors: baked tiles
Finish on walls: masonry
Finish on ceilings: stucco

Double garage:  approx. 46 m²
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Tuin rondom met zwembad en terrassen
De buitenruimte biedt volop privacy en voor elk wat wils. 
Dankzij hoge loof- en naaldbomen, gazon en het vele, 
volwassen groen, veelal groenblijvend, is de tuin in trek bij 
vogels en diertjes. Tot de fraaie beplanting behoren onder 
meer een tulpenboom, anabellen en oude, metershoge 
rododendrons.

De erfafscheiding wordt gevormd door hoge hagen en 
statige bomen, met erachter hekwerk. Door het vele 
groenblijvende groen is de privacy zowel voor als achter 
optimaal. Een sierhaag in drie delen zorgt opzij van het 
zwembad voor extra privacy.

De entreepartij is afgeschermd van de weg dankzij een inrit 
met aan weerszijden plantsoenen met bomen. De dubbele, 
automatische stalen sierpoort is op afstand te bedienen.

De tuin naast de oprit heeft een rondlopend pad van 
steppingstones, rond het terras met pergola. Ook aan deze 
zijde is een verhoogd liggend bordesterras, met dubbele 
tuindeuren naar de woonkamer en optimale privacy.

Over de volle breedte van de villa is achter een bestraat 
bordesterras met zonwering. Dat ligt iets verhoogd en 
kijkt over de borders uit over de achtertuin met gazon en 
zwembad met isolerend en verwarmend lamellenafdekking 
en licht hellende zonneweide.

De achtertuin op het zuidoosten is uitgerust met een 
trampoline, elektrapunten en Rainbird tuinberegening. 
Om de hoek is een buitenberging voor bijvoorbeeld 
buitenmeubels. Daar is ook de nieuwe cv-combi-ketel 
geïnstalleerd en ertegenover staat een houten tuinhuis, 
waarin de nieuwe pomp- en filterinstallatie voor het 
zwembad zijn geïnstalleerd.

Aan deze zijde loopt de tuin door naar een intiem en groen 
beschut zijterras met taxushaag bij de dubbele deuren in de 
woonkamer. Op warme zomeravonden is dit een prettige, 
beschutte en koele plek, ook voor een etentje met vrienden.

The southeast-facing back garden is equipped with a 
trampoline, electricity points and Rainbird garden watering. 
Around the corner is an outdoor shed for outdoor furniture, 
for example. This is also where the new central heating 
combi boiler is installed and opposite is a wooden garden 
shed, which houses the new pump and filter installation for 
the swimming pool.

On this side, the garden extends to an intimate and green 
sheltered side terrace with yew hedge near the double 
doors in the living room. On warm summer evenings, this 
is a pleasant, sheltered and cool place, also for dinner with 
friends.

Garden around with swimming pool and terraces
The outdoor space offers plenty of privacy and something 
for everyone. Thanks to tall deciduous and coniferous trees, 
lawn and the many mature greenery, mostly evergreen, 
the garden is popular with birds and animals. The beautiful 
planting includes a tulip tree, anemones and old, metre-high 
rhododendrons.

High hedges and stately trees, with fencing behind them, 
separate the garden. Thanks to the many evergreen trees, 
privacy is optimal both at the front and the back. An 
ornamental hedge in three parts provides extra privacy to 
the side of the pool.

The entrance area is screened from the road thanks to a 
driveway with planted trees on both sides. The double, 
automatic steel ornamental gate is remote controlled.

The garden next to the driveway has a circular path of 
stepping stones, surrounding the terrace with pergola. Also 
on this side is a raised borde terrace, with double garden 
doors to the living room and optimal privacy.

Across the full width of the villa there is a paved terrace 
with awning. This is slightly elevated and looks over the 
borders to the rear garden with lawn and swimming pool 
with insulating and heating slatted cover and gently sloping 
sunbathing area.
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Locatie en uitzicht
Aan alle zijden van het perceel is het uitzicht groen en 
blijvend vrij. De privacy is, dankzij het goed onderhouden en 
volwassen groen, rondom optimaal.

Snelle verkeersverbindingen (via trein, vliegtuig en auto) 
liggen binnen handbereik, evenals de voorzieningen van 
Waalre en Brainportstad Eindhoven.

Sinds kort is de nieuwe N69 gereed die om Aalst en Waalre 
heen gaat. De nieuwe weg sluit aan op snelweg A67 bij 
Veldhoven en ontlast de doorgaande weg Eindhoven-
Waalre-Valkenswaard, er is voor de helft minder autoverkeer.
De villawijk achter het gemeentehuis heeft een exclusief 
karakter dat wordt gewaardeerd door velen. In veilige rust is 
het hier uitzonderlijk prettig wonen.

Waalre en omgeving
Waalre werd in 2019 door opiniemagazine Elsevier opnieuw 
uitgeroepen tot beste woongemeente van Zuid-Nederland. 
De twee kernen Aalst en Waalre, in 1923 samengevoegd, 
hebben een historie die eeuwenver terugvoert maar de groei 
tot geliefde forensen- en villagemeente dateert van na de 
Tweede Wereldoorlog.
De gemeente heeft tal van winkels, boetieks en gevarieerde 
horeca in huis, waaronder natuurlijk tweesterrenrestaurant 
De Treeswijkhoeve van bekende chef Dick Middelweerd.

Sportief is Waalre eveneens. De gemeente telt een keur aan 
sportverenigingen en in de nabijheid zijn Golf & Countryclub 
De Tongelreep, BurgGolf Gendersteyn, Eindhovensche Golf 
en Valkenswaardse Golfclub te vinden.

Wat betreft natuur en recreatie doet Waalre haar bijnaam 
‘Groenfontein van de Kempen’ eer aan, dankzij zeshonderd 
hectare bos en heide, vele kilometers wandel-, fiets- en 
ruiterpaden, beschermd dorpsgezicht Loon, acht vennen en 
de riviertjes de Dommel en de Tongelreep.

Via de groene Valkenswaardseweg is buurgemeente 
Valkenswaard eenvoudig bereikbaar, en daarmee de 
Malpie, de Venbergse Watermolen en de grensoversteek 
naar België. Ook Brainporthoofdstad Eindhoven met alle 
voorzieningen en airport ligt op korte afstand.

Location and views
On all sides of the plot, the view is green and permanently 
free. Thanks to the well-maintained and mature greenery, 
privacy is optimal all around.

Fast transport links (via train, plane and car) are within easy 
reach, as are the amenities of Waalre and Brainport city 
Eindhoven.

The new N69 has recently been completed, which bypasses 
Aalst and Waalre. The new road connects to motorway A67 
near Veldhoven and relieves the through road Eindhoven-
Waalre-Valkenswaard, there is half as much car traffic.
The villa quarter behind the town hall has an exclusive 
character appreciated by many. In safe tranquillity, it is 
exceptionally pleasant to live here.

Waalre and surroundings
Waalre was again named the best residential municipality 
in the southern Netherlands by opinion magazine Elsevier 
in 2019. The two cores Aalst and Waalre, merged in 1923, 
have a history that stretches back centuries, but its 
growth into a popular commuter and village municipality 
dates from after World War II. The municipality boasts 
numerous shops, boutiques and varied catering 
establishments, including, of course, two-star restaurant 
De Treeswijkhoeve by well-known chef Dick Middelweerd.

Waalre is also sporty. The municipality has a variety 
of sports clubs and nearby are Golf & Countryclub De 
Tongelreep, BurgGolf Gendersteyn, Eindhovensche Golf 
and Valkenswaardse Golfclub.

When it comes to nature and recreation, Waalre lives up 
to its nickname of ‘Green Fountain of the Kempen’, thanks 
to six hundred hectares of forest and heathland, many 
kilometres of walking, cycling and bridle paths, Loon, a 
protected villagescape, eight fens and the rivers Dommel 
and Tongelreep.

Via the green Valkenswaardseweg, neighbouring 
municipality Valkenswaard is easily accessible, including 
the Malpie, the Venbergse Watermolen and the border 
crossing to Belgium. Brainport capital Eindhoven with all 
its amenities and airport is also a short distance away.
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Voorzieningen en afstanden

Kinderopvang Het Avontuur:   ca. 550 m
Kinderopvang Dondersteentjes:   ca. 850 m
Peuterspeelzalen Waalre:   ca. 850 m
Basisschool De Drijfveer:   ca. 850 m
Nuts-basisschool De Meent:   ca. 1,2 km
Sint-Joriscollege (mavo-havo-vwo):   ca. 2,6 km
Were-Di (vmbo-havo-vwo):   ca. 3,9 km
Van Maerlantlyceum (havo-vwo):   ca. 4,6 km
Montessori College (mavo-havo):   ca. 5,7 km
Augustinianum (havo-vwo):   ca. 5,5 km
Universiteit (Tilburg):   ca. 45,9 km
Universiteit (TU/e):   ca. 7,2 km

Huisartspraktijk Janssen en Van Lotringen: ca. 850 m
Apotheek Aalst-Waalre:   ca. 700 m
Mondzorg Da Vinci:   ca. 700 m
Máxima Medisch Centrum Veldhoven:   ca. 5.0 km

Gemeentehuis:   ca. 1.0 km
High Tech Campus Eindhoven:   ca. 3,1 km
ASML:   ca. 5,2 km

Albert Heijn: ca. 600 m
Jumbo: ca. 1.2 km
Restaurant Lugar: ca. 750 m
Restaurant De Treeswijkhoeve **: ca. 2,5 km

Genneper Sportparken: ca. 2,4 km
De Tongelreep Golf & Countryclub: ca. 2,2 km
Hockeyclub Oranje-Rood: ca. 2.0 km
Lawn Tennisvereniging Eeckenrode: ca. 950 m
Voetbalvereniging DVS Aalst: ca. 1.200 m
Nationaal Zwemcentrum Tongelreep: ca. 3.0 km

Eindhoven Airport: ca. 14,8 km
NS-station Eindhoven Centraal: ca. 6,2 km
Tankstation BP De Voldijn: ca. 2,2 km
Bushalte Michiel de Ruyterstraat: ca. 230 m

Facilities and distances
Childcare centre Het Avontuur:    approx. 550 m
Kindergarten Dondersteentjes:    approx. 850 m
Waalre playgroups:    approx. 850 m
De Drijfveer primary school:    approx. 850 m
Nuts primary school De Meent:    approx. 1.2 km
Sint-Joris College (mavo-havo-vwo):    approx. 2.6 km
Were-Di (vmbo-havo-vwo):    approx. 3.9 km
Van Maerlantlyceum (havo-vwo):    approx. 4.6 km
Montessori College (mavo-havo):    approx. 5.7 km
Augustinianum (havo-vwo):    approx. 5.5 km
University (Tilburg):    approx. 45.9 km
University (TU/e):    approx. 7.2 km

General practice Janssen and Van Lotringen:  approx. 850 m
Aalst-Waalre pharmacy:    approx. 700 m
Oral care Da Vinci:    approx. 700 m
Máxima Medisch Centrum Veldhoven:    approx. 5 km

Town hall:    approx. 1,0 km
High Tech Campus Eindhoven:    approx. 3.1 km
ASML:    approx. 5.2 km

Albert Heijn:  approx. 600 m
Jumbo:  approx. 1.2 km
Restaurant Lugar:  approx. 750 m
Restaurant De Treeswijkhoeve **:  approx. 2.5 km

Genneper Sports Parks:  approx. 2.4 km
De Tongelreep Golf & Countryclub:  approx. 2.2 km
Hockey club Oranje-Rood:  approx. 2.0 km
Lawn Tennis Club Eeckenrode:  approx. 950 m
Football club DVS Aalst:  approx. 1.2 km
National Swimming Centre Tongelreep:  approx. 3.0 km

Eindhoven Airport:  approx. 14.8 km
Eindhoven Central railway station:  approx. 6.2 km
Tank station BP De Voldijn:  approx. 2.2 km
Bus stop Michiel de Ruyterstraat:  approx. 230 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 

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 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 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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