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Geachte heer, geachte mevrouw, 

Wij danken u voor uw getoonde interesse in deze instapklare en luxe villa 
met inpandige garage en aangelegde tuin met overkapping. Bij de verkoop 
van onroerend goed is juiste, heldere en complete informatie essentieel. De 
verkoopdocumentatie die nu voor u ligt, bevat de volgende informatie:
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Wij vertrouwen erop u een goede eerste indruk te geven van deze bijzon-
dere woning. Het spreekt voor zich dat wij graag uw vragen beantwoorden 
en samen met u deze prachtige villa gaan bezichtigen.

Wij zijn u graag van dienst,

Met hartelijke groet,

Helmie Kanters RM RT
T 06 10 34 56 57

Kenmerken    
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5 REDENEN OM DEZE COMPLEET GERENOVEERDE 
VRIJSTAANDE VILLA MET EXTRA DIEPE INPANDIGE 
GARAGE TE KOPEN

1. Instapklaar, de afgelopen jaren zowel aan de binnenzijde als aan de 
buitenzijde compleet gerenoveerd en gemoderniseerd, hoogwaardig 
afgewerkt met gebruik van duurzame materialen en uitstekend isolatie-
pakket

2. Ideale woning voor gezinnen met meerdere kinderen, als ook voor de 
combinatie van wonen en werken aan huis danwel wonen, werken en 
mantelzorg c.q. 2e woning aan huis

3. Woonkamer van circa 70 m² met gashaardpartij, aansluitend luxe 
woonkeuken met bijkeuken, woon-/slaapkamer met badkamer op de 
begane grond en vier echt ruime slaapkamers met luxe 2e badkamer en 
extra werkkamer op de verdieping

4. Riante, sfeervolle woning met inhoud van circa 1200 m³, een woonop-
pervlakte begane grond van maar liefst circa 200 m² op een fraai, vrijge-
legen perceel van 1065 m² met nieuw aangelegde tuin op het westen en 
overkapping van circa 50 m²

5. Op circa 20 autominuten van centrum Roermond, op circa 30 automi-
nuten van vliegveld Eindhoven en de dagelijkse voorzieningen binnen 
handbereik in de dorpskern van Nederweert of in de stadskern van 
Weert

“Natuurlijk is het een 
privilege om zo riant, 
comfortabel en vrij te 

Kenmerken    
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INTRODUCTIE

Op circa 20 autominuten van Roermond en op circa 30 autominuten van 
vliegveld Eindhoven, in rustige woonomgeving met louter bestemmings-
verkeer op vrijgelegen perceel gelegen, de afgelopen jaren zowel aan 
de binnenzijde als aan de buitenzijde compleet gerenoveerde en gemo-
derniseerde, vrijstaande villa met extra diepe inpandige garage, brede 
overkapping en magnifieke recent nieuw aangelegde tuin.

Sfeervolle en grootse villa met de volgende indeling: fraaie ontvangsthal 
met enerzijds sfeervolle woonkamer met gashaardpartij en oppervlakte 
van circa 70 m², aansluitend woonkeuken met alle inbouwapparatuur, 
bijkeuken en kelder, anderzijds een multifunctionele ruimte c.q. extra 
woon-/werk-/slaapkamer met complete badkamer op de begane grond, 
vier ruime slaapkamers met complete, 2e luxe badkamer en extra werk-
kamer op de verdieping.

De multifunctionele ruimte is momenteel in gebruik als extra woon-
kamer met aansluitend een badkamer. Gezien de indeling van de begane 
grond van de woning, het materiaalgebruik en het isolatiepakket, is deze 
ruimte voor vele doeleinden te gebruiken (kangoeroewoning t.b.v. ou-
ders of kinderen met zorgbehoefte, huisvesting au pair, beroep/praktijk 
aan huis, atelier c.q. galerie, bed & breakfast etc.)

Het betreft een opmerkelijk knap verbouwde en grootse woning met 
een geheel eigen identiteit en een unieke woonbeleving ! Op een prach-
tige, rustige woonlocatie en met een uitstekend afwerkingsniveau. Het 
geheel biedt een optimaal woongenot middels grootte, indeling en 
gebruik van hoogwaardige bouwmaterialen in combinatie met comfort 
en een uitstekend isolatiepakket.

Bij oprechte interesse, verzoeken wij u een bezichtiging aan te vragen 
om een juiste indruk te krijgen, hetgeen u zal overtuigen.
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Bouwwijze

Muren

Daken

Vloeren

Afwerking vloeren

Wanden

Plafonds

Binnenkozijnen

Buitenkozijnen

Dakgoten

traditioneel gebouwd

in spouw gebouwd, buitenmuren wit geschilderd en deels met zink afgewerkt

gebakken platte pannen, bitumineuze dakbedekking platte daken, met zinken 
delen

gehele villa betonnen verdiepingsvloeren 

begane grond eiken houten vloerdelen (deels vissegraat) in woonkamer, 
gebakken vloertegels in keuken, 1e verdieping eiken houten vloerdelen, 2e 
verdieping vloerbedekking

stucwerk 

stucwerk met inbouwspots

houten binnenkozijnen met stompe deuren en identiek beslag

deels hardhouten deuren en kozijnen, deels aluminium kozijnen

zinken goten en hemelwaterafvoeren

MATERIAALGEBRUIK
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Object

Bouwjaar

Kadastraal bekend

Perceeloppervlakte

Woonoppervlakte villa inclusief inpandige garage 
Gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte (kelder en zolder)

Gebruiksoppervlakte gebouwgeb. buitenruimte (overkapping)
Totale gebruiksoppervlakte 

Inhoud villa inclusief inpandige garage 

Aantal kamers

Ligging zijtuin
Parkeren

Energielabel
Isolatie dak

Isolatie muren
Isolatie vloer

Isolatie glas

Verwarming
Warm water

Technische voorzieningen

vrijstaande villa met overkapping, inpandige garage en tuin rondom

1978, de afgelopen jaren compleet gerenoveerd en gemoderniseerd aan binnen-
zijde als ook aan de buitenzijde
Gemeente Nederweert
Sectie L
Nummers 1727 en 3620

1.065 m² 

circa 305 m²
circa 35 m²
circa 50 m²
circa 390 m²
circa 1.200 m³

7 kamers (woonkamer, multifunctionele ruimte, vier  slaapkamers en werkkamer)

westen
eigen oprit voor meerdere auto’s en extra diepe inpandige garage

C, voorlopig
ja, met RC waarde 5.0
ja, met deels RC waarde 5.0 (bij zinken gevelbekleding)
onbekend
ja

cv-combi-ketel 2013 HR, gashaard in woonkamer, vloerverwarming in badkamer 
cv-combi-ketel 2013 HR

- alarminstallatie (met buitenmelders)
- elektrische garagedeur
- mechanische afzuiging

KENMERKEN

ISOLATIE EN INSTALLATIES
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VILLA - begane grond
aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend
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VILLA - optionele indeling begane grond t.b.v. dubbele bewoning
aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend
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optionele indeling
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VILLA - eerste verdieping
aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend
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VILLA -tweede verdieping en kelder
aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

58 59



INDELING BEGANE GROND

Via de fraai aangelegde voortuin met volwassen beplanting, is de over-
dekte entree met hardhouten voordeur van deze villa te bereiken. Er is 
gelegenheid om meerdere auto’s te parkeren op de eigen oprit aan de 
voorzijde van de woning. Tevens is er volop openbare parkeergelegen-
heid in de directe omgeving.

De ontvangsthal met garderoberuimte heeft een oppervlakte van circa 
10 m². Vanuit de ontvangsthal is er toegang tot de woonkamer als ook 
tot het gastentoilet, de vernieuwde meterkast, de inpandige garag, de 
multifunctionele ruimte en de open hardhouten trapopgang naar de 1e 
verdieping. 

Het gastentoilet is voorzien van een vrijhangend closet en uitgevoerd 
met mechanische ventilatie.

De woonkamer heeft een oppervlakte van maar liefst circa ruim 70 m²! 
Deze sfeervolle leefruimte wordt gekenmerkt door een zitgedeelte aan 
de voorzijde en aan de achterzijde een eetgedeelte met gashaardpartij. 
Er is tevens een extra TV-hoek. Er is veel lichtinval middels de plafondho-
ge raampartijen aan de voorzijde en de brede schuifpui aan de zijgevel. 

De woonkeuken is middels een open doorgang in de woonkamer te 
bereiken. De oppervlakte bedraagt circa 25 m². De keuken is enerzijds 
uitgevoerd met een kastenwand voorzien van een heteluchtoven, een 
koelkast en volop opbergmogelijkheden. Anderzijds is de keuken uitge-
voerd met een riant kookeiland voorzien van een granieten werkblad 
met 4-pits inductie kookplaat met afzuigkap, 1,5 spoelbak en een vaat-
wasser. Vanuit de keuken is er toegang tot het portaal naar de achter-
tuin en dubbele openslaande tuindeuren naar de zijtuin.

Aansluitend is een portaal met een afmeting van circa 2.54 x 3.50 m 
welke is voorzien van een lichtkoepel. Er zijn diverse inbouwkasten en er 
is toegang tot de achtertuin als ook tot de bijkeuken/wasruimte. 

De bijkeuken heeft een afmeting van circa 2.54 x 3.30 m en is voorzien 
van aansluitingen voor de wasapparatuur. Vanuit de bijkeuken is er toe-
gang tot de multifunctionele ruimte c.q. de eventuele 2e woonruimte.

De multifunctionele ruimte heeft een oppervlakte van circa 30 m² en 
heeft veel lichtinval middels de plafondhoge raampartijen en het dak-
raam. Deze rechthoekige kamer is uitgevoerd met aansluitend een 
badkamer, waardoor het geheel ideaal is als bijvoorbeeld mantelzorg-
woning of kantoor/praktijk aan huis.

Badkamer 1 heeft een afmeting van circa 2.49 x 2.47 m en is tot plafond 
betegeld. Het geheel is uitgevoerd met een kunststof douchecabine met 
massagestralen en een wastafel op meubel.

Nagenoeg de gehele begane grond is voorzien van eikenhouten vloer 
delen (deels visgraat gelegd), glad stucwerk wanden en glad stucwerk 
plafonds met inbouwspots. De stompe binnendeuren met houten bin-
nendeurkozijnen zijn voorzien van identiek deurbeslag.

INDELING EERSTE VERDIEPING
 
De overloop is te bereiken via de open hardhouten steektrap in de ont-
vangsthal. Er is toegang tot vier royale slaapkamers, de luxe 2e badka-
mer en een ruime inbouwkast.

Ouderslaapkamer 1 is L-vormig, aan de achterzijde gelegen en heeft een 
oppervlakte van circa 18 m². Aansluitend is er een praktische inloop-
garderobekast.

Slaapkamer 2 is aan de rechterzijde van de villa gelegen en heeft een 
afmeting van circa 5.61 x 2.57 m. Er is een ruime inbouwkast en over 
de gehele breedte van deze slaapkamer is een dakkapel geplaatst met 
draai-kiepramen en zinken afwerking aan de buitenzijde. 

Slaapkamer 3 is aan de voorzijde gesitueerd en heeft een afmeting van 
circa 4.64 x 3.55 m. Deze kamer is voorzien van een extra Velux dakraam.

Slaapkamer 4 is eveneens aan de voorzijde gelegen en heeft een afme-
ting van circa 3.55 x 2.60 m. 
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Werkkamer 5 is aan de linkerzijde gelegen en heeft een afmeting van 
circa 3.60 x 3.46 m. Deze werkkamer is uitgevoerd met een Velux dak-
raam en biedt middels een eikenhouten trappenpartij toegang tot de 
tweede verdieping.

De ruime, luxe en complete badkamer is centraal aan de rechterzijde 
gelegen en de afmeting bedraagt circa 4.26 x 2.50 m. Het geheel is 
voorzien van een kunststof ligbad met inbouwkraan, twee waszuilen 
met eenhendelkranen, een inloopdouche met inbouw-thermostaatkraan 
en een vrijhangend closet. De badkamer is uitgevoerd met vloerverwar-
ming, mechanische ventilatie en een designradiator.

De gehele eerste verdieping is voorzien van eikenhouten vloerdelen,glad 
stucwerk wanden en glad stucwerk plafonds. 

INDELING TWEEDE VERDIEPING

Via de trap in de werkkamer 5 op de eerste verdieping, is de bergzolder 
over de volle lengte van de villa te bereiken. Op deze verdieping bevindt 
zich centraal gesitueerd de opstelling van de cv-combi-ketel (HR, 2013) 
en er zijn twee ruime bergkamers.

INPANDIGE GARAGE

Via de voorzijde als ook via de ontvangsthal, is de inpandige garage te 
bereiken, de afmeting bedraagt circa 9.87 x 3.31 m. Er is een elektrisch 
bedienbare sectionaal deur naar de oprit aan de voorzijde als ook een 
loopdeur via de achtergevel. 

De inpandige garage is net als de villa zelf in spouw gebouwd, optimaal 
geïsoleerd en voorzien van een tegelvloer. Deze rechthoekige ruimte is, 
net als de multifunctionele ruimte, ideaal is als bijvoorbeeld mantelzorg-
woning of kantoor/praktijk aan huis.

TUIN

De voortuin is fraai aangelegd met diverse volwassen struiken en beplan-
tingen. Aan de rechterzijde is een oprit in sierbestrating ten behoeve van 
het parkeren van de auto. 

De hoofdtuin is aan de linkerzijde gelegen en is uitgevoerd met diverse 
zonneterrassen, overkapping en diverse borders met volwassen be-
plantingen, bomen, hagen en gazons en vijverpartij. De zijtuin is recent 
nieuw aangelegd en nagenoeg op het westen gelegen. Het geheel is 
privacy biedend en geheel omheind met hekwerk.

Er is een overkapping die bereikbaar is vanuit de woonkamer. Deze  
overkapping heeft een oppervlakte van circa 50 m² en is voorzien van 
twee grote lichtstraten. Een heerlijke plek om ‘s avonds na het werk in 
de zon te vertoeven, te drinken en te eten.
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LOCATIE EN UITZICHT

Aan de voorzijde is er uitzicht richting vrijstaande koopwoningen. Aan 
de achterzijde kijkt u naar de fraai aangelegde en privacy biedende ach-
tertuin.

De woning is gelegen in een rustige, verkeersarme woonstraat met 
vooral bestemmingsverkeer, aan de rand van Nederweert. Het centrum 
van Nederweert met alle dagelijkse voorzieningen is op loop-/fietsaf-
stand gelegen. 

In Nederweert wordt het landelijke leefgenot gecombineerd met prakti-
sche voorzieningen; Jumbo, Aldi, Kruidvat, Hema, de slager, de bakker, 
een kapsalon, diverse kledingzaken, restaurants alsmede diverse cultu-
rele- en sportvoorzieningen zijn binnen 5 fietsminuten te bereiken. 

Basisschool Budschop is op 5 loopminuten gelegen en basisschool De 
Klimop is op 7 fietsminuten gelegen. 

Het dorp Nederweert ligt langs de rijksweg A2 nabij afrit 39. Deze afrit 
sluit aan op de N275, de provinciale weg die Weert met Venlo verbindt. 
Waar de N275 met een brug over de Zuid-Willemsvaart gaat, ligt de aan-
sluiting op de N266. Deze provinciale weg loopt vanuit Nederweert naar 
het noorden en sluit bij Someren aan op de rijksweg A67.
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AFSTAND TOT NABIJGELEGEN VOORZIENINGEN

Basisschool (Budschop)   : ca. 300 meter
Middelbare school (Citaverde College)  : ca. 1,2 kilometer
Technische Universiteit Eindhoven   : ca. 32,3 kilometer
Internationale School (Eindhoven)  : ca. 41,2 kilometer
Kinderopvang  (ik OOK!)   : ca 1,9 kilometer

Huisarts  (Groepspraktijk Huisartsen)   : ca. 1,4 kilometer
Tandarts (Spauwen & Spauwen)  : ca. 1,0 kilometer
Ziekenhuis (SJG Weert)    : ca. 6,3 kilometer

Gemeentehuis     : ca. 1,3 kilometer

Supermarkt (Jumbo)    : ca. 1,2 kilometer
Supermarkt (Aldi)    : ca. 1,0 kilometer
Restaurant (Eetcafé De Kleine Winst)  : ca. 1,1 kilometer
Restaurant (Wereldrestaurant Atlantis) : ca. 2,3 kilometer
Bowlingcentrum Pins and Pints   : ca. 2,3 kilometer 

Sporthal (Laco)     : ca. 300 meter
Voetbalveld     : ca. 2,4 kilometer
Tennisvereniging    : ca. 2,0 kilometer
Golfbaan (Heusden)    : ca. 10,5 kilometer

Vliegveld Eindhoven Airport   : ca. 39,5 kilometer
NS-station (Weert)    : ca. 7,4 kilometer
Bushalte (Sint Rochusstraat)   : ca. 550 meter
Tankstation (Malik)    : ca. 1,2 kilometer
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Alexanderstraat

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 21 maart 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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NEDERWEERT EN OMGEVING

Nederweert is een gemeente in de provincie Limburg. De gemeente ligt 
in de streek Midden-Limburg en telt circa 16.939 inwoners (per 30 april 
2017). 

In de gemeente liggen naast het gelijknamige dorp Nederweert ook nog 
de dorpen Ospel, Ospeldijk, Nederweert-Eind en Leveroy. De gemeente 
Nederweert wordt doorsneden door drie kanalen: de Zuid-Willemsvaart, 
de Noordervaart en het kanaal Wessem-Nederweert. 

Het centrum van Nederweert heeft een aantal bijzondere monumenten 
zoals de Sint Lambertuskerk en restaurant Bi-j Siem. De bijzondere wa-
terkrachtcentrale gelegen bij Sluis 15 in de Zuid-Willemsvaart, is geres-
taureerd en op aanvraag te bezichtigen.

In het kerkdorp Nederweert-Eind komen oude ambachten weer tot 
leven in Openluchtmuseum Eynderhoof. Ook Leveroy, de kleinste dorps-
kern van de gemeente is zeker een bezoek waard.

Rond Nederweert liggen diverse landschap- en natuurgebieden. Het 
bekendste is Nationaal Park de Groote Peel in Ospel, maar daarnaast zijn 
er o.a. het Sarsven, De Banen, Schoorkuilen en het Weerterbos met het 
Grenskerkmonument. Verder kenmerkt de omgeving zich door de kana-
len. Het nabijgelegen Weert is in 2014 uitgeroepen tot ‘Groenste regio 
van de wereld’. 

Rond Nederweert kun je heerlijk wandelen, fietsen en vissen. Voor de 
pleziervaart is er nabij het centrum van Nederweert een kleine passan-
tenhaven.
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Verkoopprocedure
Alle door Cato Makelaars en de verkoper verstrekte informatie moet uitslui-
tend worden gezien als een uitnodiging tot het uitbrengen van een bieding. 
Het doen van een bieding betekent niet automatisch dat u er rechten aan kunt 
ontlenen. Indien de vraagprijs wordt geboden, kan de verkoper beslissen of hij 
dit bod wel of niet aanvaardt. Cato Makelaars raadt geïnteresseerden aan, voor 
het doen van een bieding, een eigen NVM makelaar in te schakelen voor profes-
sionele begeleiding bij de aankoop.

Bieding
Indien de geïnteresseerde een bieding doet, dienen de volgende zaken be-
noemd te worden:
Geboden koopsom
Datum sleuteloverdracht
Eventuele overname roerende zaken
Eventuele ontbindende voorwaarden, bijv. financiering.

Koopakte
Bij een tot stand gekomen koopovereenkomst, zal door Cato Makelaars de 
koopakte volgens NVM model worden opgesteld. Daarin wordt gebruikelijk 
opgenomen een waarborgsom of bankgarantie van tenminste 10% van de koop-
som die wordt voldaan aan de notaris. Voorbehouden kunnen alleen worden 
opgenomen (bijvoorbeeld voor het verkrijgen van financiering) indien deze 
uitdrukkelijk bij de bieding zijn vermeld.

Algemene ouderdomsclausule
Het is koper bekend dat indien de onroerende zaak meer dan 20 jaar oud is, dit 
betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzien-
lijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. In afwijking van artikel 6.3 van deze 
koopakte en artikel 7.7 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van 
één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder 
gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de 
overeenkomst voor rekening en risico van koper.

Algemene asbestclausule
In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen/materialen aanwezig 
zijn. Bij eventuele verwijdering van deze materialen dienen op grond van mili-
euwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart met 
deze wetgeving bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid 
die uit de aanwezigheid in en/of verwijdering van asbest uit de desbetreffende 
onroerende zaak kan voortvloeien.

ALGEMENE INFORMATIE Energie
Verkoper verklaart dat hij in eerste instantie niet beschikt over een energiepres-
tatie-certificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit 
Energieprestatie Gebouwen. Indien gewenst door de koper, zal verkoper deze 
documenten voor of tijdens de levering van het verkochte overhandigen aan de 
koper.

Onderzoeksplicht
De verkoper van de woning heeft een zogenaamde informatieplicht. De koper 
heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van voor hem 
of haar van belang (kunnen) zijn. Zo ook dient de koper zich te laten informe-
ren over de financieringsmogelijkheden op basis van arbeidssituatie, inkomen, 
leningen en andere persoonlijke verplichtingen. Cato Makelaars raadt geïnteres-
seerden aan, voor het doen van bieding, degelijk onderzoek te (laten) verrich-
ten 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 hierbij 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 kun-
nen afwijken aangezien de tekeningen soms verkleind weergegeven (moeten) 
worden.

Bedenktijd (Wet Koop Onroerende Zaken)
Als u een woning koopt, krijgt u sinds 01 september 2003 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 koopover-
eenkomst of een kopie daarvan krijgt overhandigd. Indien u als koper, binnen 
de 3 dagen van de wettelijke bedenktijd de koop ontbindt, zijn wij als kantoor 
genoodzaakt om hiervoor € 250,-- administratie kosten in rekening te brengen.

Hoe verder na de bezichtiging?
Het zal u duidelijk zijn dat het voor de eigenaar van deze woning een spannende 
aangelegenheid is. Wij zijn benieuwd naar uw reactie en stellen het zeer op prijs 
indien u ons binnen enkele dagen uw bevindingen kenbaar maakt. Mochten wij 
niets van u vernemen, dan zullen wij telefonisch contact met u opnemen. Mocht 
deze woning toch niet geschikt voor u zijn, dan willen wij toch graag iets voor 
u betekenen. Namelijk assisteren bij het zoeken naar een woning die wel aan 
uw eisen voldoet. Wij nodigen u uit voor een adviesgesprek om u te informeren 
over de wijze waarop wij u hierbij van dienst kunnen zijn.

•
•
•
•
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Ons motto “Van Goeden Huize, Voor Goede Huizen & Monumenten”, 
staat voor een nieuwe, frisse en bevlogen manier van NVM Full Service 
Makelaardij in onroerend goed. Wij onderscheiden ons met een verkoop-
portefeuille goede woningen en goede appartementen, door proactivi-
teit op sales- & marketingvlak en door kennis en kunde middels 20 jaar 
regio ervaring.

Ons team bestaat uit samenwerkende zelfstandige professionals, met 
elk hun eigen specialisme en elk hun eigen sociale netwerk. Wij presen-
teren goede woningen op de markt in samenwerking met een profes-
sionele stylist, professionele fotograaf en professionele tekenaar om 
kwaliteit en resultaatgerichte diensten te leveren.

Door het bundelen van specialismen, zijn wij in staat om opmerkelijke 
kwaliteit te leveren bij het verkopen van goed onroerend goed. Door 
studie en interesse in cultureel erfgoed, hebben wij ons gespecialiseerd 
in de verkoop en aankoop van rijks- en gemeentelijke monumenten en 
historische panden.

Wij leiden allemaal een druk bestaan door ons werk, huishouden, kinde-
ren etc. Het Cato team wil u graag optimaal begeleiden bij het aanko-
pen en verkopen van een goed huis. Wij ontzorgen u totaal tijdens het 
gehele proces, zodat uw reguliere leven gewoon kan doorlopen.

Ons kantoor is makkelijk te bereiken via de nieuwe afslag 31 (Veldhoven - 
Meerhoven) op de randweg N2 (parallel aan de snelweg A2) aan Beemd-
straat 5 te Eindhoven met volop en gratis parkeergelegenheid.

WAAROM CATO MAKELAARS?

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.

1.

2.

3.

4.

5.
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Beemdstraat 5       T 040 29 00 620

5653 ma Eindhoven      M 06 10 34 56 57

www.catomakelaars.nl      info@catomakelaars.nl


