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Geachte heer, geachte mevrouw,

Dank voor uw interesse in deze riante villa grenzend aan natuurgebied 
Dommeldal. Om u een helder en compleet beeld van deze heerlijke 
woning te geven, bevat deze documentatie de volgende informatie:

Introductie        6
Feiten & Cijfers       8

Foto’s         12 - 63

Indeling (plattegronden)      64 - 67
Indeling (uitgebreide omschrijving)     68 - 77

Locatie en omgeving       78 - 83
Algemene informatie       86 - 88

Deze documentatie is met uiterste zorg samengesteld om u een goede 
eerste indruk te geven. Vanzelfsprekend zijn we u van dienst om uw 
vragen te beantwoorden. We maken graag een afspraak voor een uit-
gebreide bezichtiging, zodat u een persoonlijk en nog beter beeld van 
deze riante villa krijgt.

Met hartelijke groet,

Mevrouw W.A.M. Kanters RM RT
T 06 10 34 56 57
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Dear sir, madam,

Thank you for your interest in this spacious villa adjacent to nature 
reserve Dommeldal. To give you a clear and complete picture of this 
wonderful house, this documentation contains the following informa-
tion:

Introduction         6
Facts & Figures        8

Photos         12 – 63

Layout (floor plans)        64 - 67
Classification (extended description)      68 - 77

Location and surroundings       78 - 83
General information        86 - 88

This documentation has been compiled with the utmost care to give 
you a good first impression. Of course, we will be happy to answer any 
questions you may have. We would be happy to make an appointment 
for an extensive viewing, so that you can get a personal and even bet-
ter picture of this spacious villa.

With heartfelt greetings,

Ms W.A.M. Kanters RM RT
T 06 10 34 56 57



5 PLUSPUNTEN VAN DEZE RIANTE VILLA MET DUB-
BELE INPANDIGE GARAGE EN BUITENZWEMBAD

1. Aan de rand van de stad, grenzend aan natuur en groen en toch 
op maar zeven autominuten van de bruisende levendigheid van 
hartje Eindhoven.

2. Degelijk ontworpen, gebouwd en afgewerkt, heel prettig inge-
deeld, met veel aandacht voor energieverbruik (energielabel A!), 
optimale privacy en veiligheid.

3. Heerlijke tuin aan drie zijden met volwassen groen en verwarmd 
zwembad op het zuiden.

4. Centrale ligging: alle benodigde voorzieningen en vele scholen 
op loop- en fietsafstand.

5. Rustige en statige woonwijk met vooral tweekappers en vrij-
staande villa's in het duurdere koopsegment.
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5 PLUS POINTS OF THIS SPACIOUS VILLA WITH 
DOUBLE GARAGE AND OUTDOOR POOL

1. On the outskirts of the city, bordering on nature and greenery 
and yet only seven minutes by car from the bustling liveliness of 
the heart of Eindhoven.

2. Well designed, built and finished, very nicely laid out, with a lot 
of attention to energy consumption (energy label A!), optimal 
privacy and security.

3. Lovely garden on three sides with mature greenery and heated 
pool facing south.

4. Central location: all necessary facilities and many schools within 
walking and cycling distance.

5. Quiet and stately residential area with mainly (semi) detached 
villas in the higher segment.
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INTRODUCTIE

Deze robuuste villa is nog steeds het geliefde domein van de hui-
dige bewoners: “We hebben hier maar liefst dertig jaar met heel 
veel plezier samen met onze kinderen gewoond. Maar nu is het 
tijd voor iets anders.” De kans om naar Alkmaar te verhuizen, waar 
de heer des huizes vandaan komt, kwam onverwacht voorbij: “We 
dachten hier te blijven wonen en hebben daarom de woning heel 
goed onderhouden en onlangs nog van alles aan het huis laten 
doen. Zo is recent de alarminstallatie geüpdatet en is de cv-instal-
latie gerenoveerd.”

Ruimte
Wat zullen zij het meeste missen aan hun villa? “De zitkamer, de 
ruime eetkamer met veel daglicht van meerdere zijden en het 
overdekte terras waar we heel vaak gezeten hebben met familie 
en vrienden. En natuurlijk ons buitenzwembad.”

Veilig
De bewoners hebben altijd veel waarde gehecht aan hun gevoel 
van privacy en veiligheid. De villa is dan ook uitgerust met een 
actuele beveiligingsinstallatie met camerabewaking: “En de tuin-
afscheiding is rondom van bedrading voorzien. De installatie is 
aangesloten bij een alarmcentrale. De camerabeelden zijn uiter-
aard online te bekijken via smartphone of tablet."
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INTRODUCTION

This robust villa is still the beloved domain of the current resi-
dents: "We have lived here for no less than thirty years with great 
pleasure together with our children. But now it's time for some-
thing else." The chance to move to Alkmaar, where the lord of 
the house comes from, was kind of unexpected: "We thought to 
continue to live here and have therefore maintained the house 
well, even did some renovations recently. For example, the alarm 
system has recently been updated and the central heating system 
has been renovated."

Space
What will they miss most about their villa? "The living room, the 
spacious dining room with lots of daylight from several sides and 
the covered terrace where we have often sat with family and 
friends. And of course, our outdoor pool."

Safe
The residents have always attached great importance to their 
sense of privacy and security. The villa is therefore equipped with 
an up-to-date security system with camera surveillance: "And the 
garden fence is wired all around. The system is connected to an 
alarm centre. The camera images can of course be viewed online 
via smartphone or tablet."
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Object

Bouwjaar

Kadastraal bekend

Perceeloppervlakte

Woonoppervlakte

Oppervlakte overige inpandige ruimte 

Totale oppervlakte

Inhoud (conform meetcertificaat)

Plafondhoogte

Aantal kamers

Aantal badkamers

Parkeren

vrijstaande villa met verwarmd buitenzwembad, dubbele inpandige 
garage en tuin rondom

1976, in de loop der jaren gemoderniseerd

Gemeente Woensel
Sectie N 
Nummer 1202

1038 m²

circa 270 m²

circa 55 m²

circa 325 m²

circa 1035 m³

circa 2.60 m

acht kamers (zitkamer, eetkamer, speelkamer, werkkamer en vier 
slaapkamers)

drie badkamers, drie aparte toiletten; alle uitgerust met mechanische 
ventilatie met delay.

inpandige dubbele garage voor twee auto's met aflopende oprit voor 
vier parkeerplaatsen, plus extra parkeerplaats aan de Kosmoslaan.

FEITEN & CIJFERS
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Object

Year of construction

Cadastral known

Plot area

Living area

Surface area of other indoor space 

Total area

Contents (according to measurement certificate)

Ceiling height

Number of rooms

Number of bathrooms

Parking

detached villa with heated outdoor pool, double garage and 
garden around

1976, modernized over the years

Municipality of Woensel
Section N 
Number 1202

1038 m²

approximately 270 m²

approximately 55 m²

approximately 325 m²

approximately 990 m³

approximately 2.60 m

eight rooms (living room, dining room, games room, study and four 
bedrooms)

three bathrooms, three separate toilets, all equipped with mechanical 
ventilation with delay.

Indoor double garage for two cars with sloping driveway for four park-
ing spaces, plus additional parking on the Kosmoslaan.

FACTS & FIGURES
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Energielabel

Isolatie daken
Isolatie gevels

Isolatie vloeren
Isolatie glas

Verwarming
Warm water

Technische voorzieningen

Fundering
Riolering

Materiaal daken
Materiaal gevels

Materiaal vloeren

Materiaal buitenkozijnen

Materiaal binnenkozijnen

A, definitief

ja, steenwoldeken
recent geïsoleerd met Shell thermoparels
ja, tempex
gehele woning voorzien van isolatieglas

cv-combiketel met recent vernieuwd branderblok
cv-combiketel

- 34 zonnepanelen met ideale hellingshoek pal zuid op dakvlak achter-
zijde, jaarlijkse opbrengst circa 7 mW.
- zwembadverwarming met energiezuinige pomp, ionisator en 
isolerend roldek (alle recent vervangen).
- programmeerbare beregeningsinstallatie door de gehele tuin.
- buitenverlichting bij entreepartij en terras achterzijde.
- op afstand bedienbare beveiligingsinstallatie in segmenten met 
verbinding naar alarmcentrale.
- camerabewaking met recorder bij entree en garage: beelden worden 
zes maanden bewaard en zijn online te bekijken.
- mechanische ventilatie met tijdschakeling in alle badkamers en toilet-
ten.
- alle kamers zijn voorzien van CAI- en audio-aansluitingen.
- intern telefoonnetwerk met vier aansluitingen.
- airconditioning in ouderslaapkamer.
- aangesloten op high-speed glasvezelnetwerk

op palen
pvc

gebakken Romaanse dakpannen
bakstenen in spouw
begane grond en eerste verdieping betonvloeren, 
tweede verdieping houten vloer

hardhouten kozijnen en deuren met isolatieglas

hardhouten binnendeurkozijnen met massieve stompe deuren

INSTALLATIE & ISOLATIE

MATERIAALGEBRUIK
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Energy label

Insulation roofs
Insulation facades

Insulation floors
Insulation glass

Heating
Hot water

Technical provisions

Foundation
Sewerage

Roof material
Material facades
Flooring material

Material outer frames

Material inner frames

A, final

Yes, stone wool blanket
recently insulated with Shell thermopearls
Yes, tempex
entire house with insulation glass

central heating combi boiler with recently renewed burner block
central heating boiler

- 34 solar panels with an ideal angle of inclination right south on the roof 
surface rear, annual output approximately 7 mW.
- pool heating with energy efficient pump, ionizer and insulating roller 
deck (all recently replaced).
- Programmable sprinkler system throughout the garden.
- outdoor lighting at entrance and rear terrace.
- remote controlled security installation in segments with connection to 
the emergency call centre.
- Camera surveillance with recorder at the entrance and garage: images 
are stored for six months and can be viewed online.
- Mechanical ventilation with timer in all bathrooms and toilets.
- All rooms are equipped with CAI and audio connections.
- internal telephone network with four connections.
- air conditioning in master bedroom.
- connected to high-speed fibre-optic network.

on poles
PVC

baked Romanesque tiles
bricks in cavity
ground floor and first floor concrete floors, 
second floor wooden floor

hardwood frames and doors with insulating glass

hardwood inner door frames with solid blunt doors

INSTALLATIONS AND INSULATION

MATERIAL USAGE

11



1212



1312 13



1414



1514 15



1616

BEGANE GROND
GROUND FLOOR



1716 17



1818



1918 19



2020



2120 21



2222



2322 23



2424



2524 25



2626



2726 27



2828



2928 29



3030



3130 31



3232



3332 33



3434

EERSTE VERDIEPING
FIRST FLOOR



3534 35



3636



3736 37



3838



3938 39



4040



4140 41



4242



4342 43



4444



4544 45



4646



4746 47



4848



4948 49



5050

BUITENRUIMTE
OUTDOOR SPACE



5150 51



5252



5352 53



5454



5554 55



5656



5756 57



5858



5958 59



6060



6160 61



6262



6362 63



64

VILLA - begane grond
aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

VILLA - ground floor
no rights can be derived from these drawings
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VILLA - eerste verdieping
aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

VILLA - first floor
no rights can be derived from these drawings
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VILLA - tweede verdieping
aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

VILLA - second floor
no rights can be derived from these drawings



6766 67

BERGING NABIJ BUITENZWEMBAD
aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

STORAGE NEARBY SWIMMINGPOOL
no rights can be derived from these drawings



INDELING

Deze robuuste villa is gebouwd in 1976, een zichtbaar degelijke 
bouwperiode. Typerend voor deze vrijstaande woning is de riante 
ruimte, zowel binnen als buiten, die bovendien heel prettig is inge-
deeld door Hertroijs Architekten.

BEGANE GROND

De gehele begane grond is voorzien van een doorlopende en 
drempelloze volhouten vloer van Osbe. De hoogwaardige en mas-
sieve beukenvloer is indien gewenst nog meermaals te schuren 
en van een andere of nieuwe lak-, olie- of waxlaag te voorzien. De 
ruimtes op de begane grond zijn apart en toch op elkaar aange-
sloten, waardoor alle bewoners hun ding doen, privacy hebben en 
toch met elkaar in contact kunnen blijven.

ENTREE
Het pad naar de voordeur is grotendeels overkapt. De verlichting 
gaat automatisch aan op de schemerschakelaar en brandt zolang 
het donker is. De begroeiing is zodanig dat er vanaf de straat geen 
inkijk in het huis is: er staan hulst, rododendrons, dennenbomen, 
kornoelje, en aan de andere kant grote hortensia’s.

HAL
De ruime ontvangsthal heeft opzij een garderobenis en een toilet 
met ingemetseld raampje (waarbuiten regelmatig een goed be-
schut roodborstjesnest zit). Achter de fraaie spiltrap is een trapnis 
waar een mooi kunstwerk goed tot zijn recht komt. Eyecatcher 
overdag én ’s avonds is de fraaie vide rond de op maat gemaakte, 
moderne kroonluchter in rvs die in de woning achterblijft.

WERK-, SPEEL- OF SLAAPKAMER
Direct rechts naast de hal is een fijne en rustige werk- (of speel)ka-
mer, met aan twee zijden ramen voor invallend daglicht. Het grote 
raam geeft zicht op het volwassen groen in de voortuin. Praktisch: 
de kamer is uitgerust met afvoer en aansluitingen voor warm en 
koud water. Er is dus ook eenvoudig een extra slaapkamer met 
badkamer te creëren op de begane grond.

DE ZITKAMER
Dubbele deuren met glas voeren naar de riante zitkamer. Het strak 
gestuukte plafond is afgewerkt met sierlijsten en inbouwspots. 
De wanden zijn eveneens vakkundig gestuukt. Daardoor is er veel 
licht in de kamer gebracht. Bij alle ramen zijn koven met geïnte-
greerde verlichting aangebracht.

DE EETKAMER
De ruime eetkamer aan de achterzijde heeft aan twee kanten 
lichtinval en een grote schuifpui naar het overdekte terras. Er is 
gemakkelijk ruimte voor een acht- tot tienpersoons eettafel. Daar-
mee is het een fijne ruimte voor grootse familiebijeenkomsten en 
om gasten te ontvangen.

DE KEUKEN
Centraal tussen de eet- en speelkamer ligt de goed uitgeruste 
keuken. Deze is voorzien van een doorlopend zwart natuurstenen 
werkblad met anderhalve spoelbak. Alle inbouwapparatuur is 
aanwezig en van A-merk Miele: vaatwasser, magnetron en hete-
luchtoven.

In de buitenmuur op het zuiden zorgt een tot de grond reikend 
groot raam voor veel daglicht; het bovenste gedeelte is bovendien 
een kantelraam. In de doorgang naar de speelkamer, die ook heel 
goed dienst kan doen als tweede eetkamer, is een bijpassende 
kastenwand met grote apothekerskast en uittrekbare lades ge-
maakt. Ertegenover is een grote glazen vitrinekast op maat ge-
maakt, inclusief verlichting. Deze kast is uitermate geschikt voor 
een bijzondere collectie of een blikvangende verzameling. De deur 
naast de apothekerskast voert rechtstreeks naar de hal.

Vloerafwerking: massief beuken van Osbe, doorlopend zonder drempels
Wandafwerking: stucwerk
Plafondafwerking: stucwerk

Ontvangsthal: circa 15 m²

Woonkamer circa 56 m² verdeeld in:
- zitkamer: circa 34 m²
- eetkamer: circa 22 m²

Keuken: circa 13 m²

Werk-, speel- of slaapkamer 1: circa 18 m²
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LAYOUT

This robust villa was built in 1976, a visibly solid construction peri-
od. Typical for this detached house is the spacious space, both in-
side and outside, which also has a very pleasantly layout designed 
by Hertroijs Architekten.

GROUND FLOOR

The entire ground floor has a continuous and threshold-free Osbe 
solid wood floor. The high-quality beech floor can be sanded se-
veral times if required and given a different or new layer of lac-
quer, oil or wax. The rooms on the ground floor are separate and 
yet connected to each other, so that all residents do their thing, 
have privacy and yet can stay in contact with each other.

ENTREE
The path to the front door is mostly covered. The lighting switches 
on automatically at twilight and stays on in the dark. The vegetati-
on is such that there is no view of the house from the street: there 
are holly, rhododendrons, pine trees, dogwood, and on the other 
side large hydrangeas.

HALLWAY
The spacious foyer has a cloakroom on the side and a toilet with a 
bricked-in window (outside which there is regularly a well shelte-
red robin's nest). Behind the fine spiral staircase is a niche where 
a beautiful work of art will attract attention. Eyecatcher day and 
night is the lovely loft around the custom-made, modern stainless-
steel chandelier that remains in the house.

WORK, PLAY OR BEDROOM
Directly to the right of the hall is a nice and quiet work (or play) 
room, with on two sides windows for daylight. The large window 
provides a view of the mature greenery in the front garden. Prac-
tical: the room is equipped with drainage and connections for hot 
and cold water. Therefore, it is easily possible to create an extra 
bedroom with bathroom on the ground floor.

THE SITTING ROOM
Double doors with glass lead to the spacious living room. The plas-
tered ceiling is finished with mouldings and recessed spotlights. 
The walls are also expertly plastered. This has brought a lot of 
light into the room. Above all windows are coves with integrated 
lighting installed.

THE DINING ROOM
The spacious dining room at the rear has light on both sides and a 
large sliding door to the covered terrace. There is easily room for 
an eight- to ten-person dining table. This makes it a great place for 
large family gatherings and to entertain.

THE KITCHEN
The well-equipped kitchen is centrally located between the dining 
and playroom. It has a continuous black stone worktop with a sink 
and a half. All appliances are present and A-brand Miele: dishwash-
er, microwave and convection oven.

In the exterior wall facing south, a large window reaching to the 
ground provides plenty of daylight; the upper part is also a tilt 
window. In the passage to the playroom, which can also very well 
serve as a second dining room, is a matching closet with large 
pharmacy cabinets and pull-out drawers. Opposite is a large glass 
display case made to measure, including lighting. This cabinet is 
ideal for a special or an eye-catching collection. The door next to 
the pharmacy cabinet leads directly to the hall.

Floor finish: solid beech from Osbe, continuously without thresholds
Wall finish: stucco
Ceiling finish: stucco

Entrance hall: approx. 15 m²

Living room approximately 56 m² divided into:
- living room: approximately 34 m²
- dining room: approximately 22 m²

Kitchen: approximately 13 m²

Work, play or bedroom 1: approximately 18 m²
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DE EXTRA KAMER
Achter de keuken is een extra kamer die voor velerlei doelen ge-
schikt is: als ontbijt-, knutsel-, speel-, tv- of werkkamer, maar ook 
als informele tweede eetkamer. Dankzij de halfopen verbinding 
met de keuken en de rest van de begane grond geeft deze kamer 
betrokkenheid bij het gezinsleven. De huidige bewoners verbleven 
er vaak met hun gezin: “Dit is onze lievelingskamer”.

Deze fijne, informele kamer is uitgerust met een fraai op maat 
gemaakt dressoir dat uitstekend dienst kan doen als servies- of 
speelgoedkast. Het grote raam met diepe vensterbank geeft zicht 
op het pad naar de voordeur, terwijl de raampjes in de voorgevel 
extra daglicht toelaten, zonder enige inkijk.

DE BIJKEUKEN
Een deur in de keuken leidt naar de bijkeuken, ook weer met veel 
ingebouwde kastruimte. Hier zijn de aansluitingen voor de wasma-
chine en droger. Via twee neergaande treden, komt u bij de deur 
naar de dubbele garage.

PRAKTISCHE BADKAMER 1 BEGANE GROND
Slim: er is een extra, compacte badkamer die praktisch is voor ge-
bruik bij het zwembad, na het tuinieren of door gasten. Ook ideaal 
om kinderen en huisdieren na het buiten ravotten op te (laten) 
frissen voordat ze naar binnen gaan. Deze lichte badkamer heeft 
een wastafel en een betegelde douchecabine. De tegels hebben 
dezelfde lichte marmerlook als in de toiletten en de andere twee 
badkamers op de eerste etage.

Vloerafwerking: massief beuken van Osbe, doorlopend zonder drempels
Wandafwerking: stucwerk
Plafondafwerking: stucwerk

Extra kamer 2 bij keuken, als speel-/eetkamer: circa 14 m²
Bijkeuken: circa 5 m²
Badkamer 1: circa 2 m²
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THE EXTRA ROOM
Behind the kitchen is an extra room that can be used for many 
purposes: as breakfast-, craft-, games-, TV-room or study, but also 
as an informal second dining room. Thanks to the semi-open con-
nection to the kitchen and the rest of the ground floor, this room 
gives a sense of involvement in family life. The current residents 
often stayed there with their familiy: "This is our favourite room".

This fine, informal room is equipped with a beautifully made-to-
measure sideboard that can be used as a tableware or toy cabinet. 
The large window with a deep window sill provides a view of the 
path to the front door, while the windows in the front facade al-
low extra daylight, without any view in.

THE PANTRY
A door in the kitchen leads to the pantry, again with plenty of fit-
ted cupboard space. Here are the connections for the washer and 
dryer. Through two descending steps, you reach the door to the 
double garage.

PRACTICAL BATHROOM 1 GROUND FLOOR
Smart: there is an extra, compact bathroom that is practical for 
use by the pool, after gardening or by guests. Also ideal for child-
ren and pets to freshen up after romping around outside before 
going in. This bright bathroom has a sink and a tiled shower cabin. 
The tiles have the same light marble look as in the toilets and the 
other two bathrooms on the first floor.

Floor finish: solid beech from Osbe, continuously without thresholds
Wall finish: stucco
Ceiling finish: stucco

Extra room 2 in the kitchen, as a play/dining room: approx. 14 m²
Utility room: approximately 5 m²
Bathroom 1: approximately 2 m²
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INDELING EERSTE VERDIEPING

Via de spiltrap met fraaie vide en veilige balustrade is de etage 
bereikbaar, met twee badkamers en vier slaapkamers.

OUDERSLAAPKAMER 3
Direct links vanaf de trap is de master bedroom met eigen toe-
gangsdeur naar de bijbehorende eigen badkamer 2. Langs twee 
wanden en onder de dakschuinte is een praktische en ruime 
kastenwand op maat gemaakt, met een geïntegreerde make-up 
tafel, voor bijzonder veel garderoberuimte. Deze slaapkamer is 
uitgerust met airco met binnen- en buitenunit, die ook kan bijver-
warmen. Op de vloer ligt degelijk lamelparket.

BADKAMER 2
De ruime en lichte badkamer heeft een groot raam aan de tuinzij-
de, mechanische ventilatie met delay, een ligbad, dubbele wasta-
fel, een aparte en ruime inloopdouche en een designradiator. In de 
badkamer is een afgesloten toilet met aparte deur. De spiegels zijn 
verwarmd dus wasemvrij.

SLAAPKAMER 4
Ook deze kamer is gerust ruim te noemen. De twee dakkapellen 
laten veel daglicht toe en vormen een fijne nis, waar bijvoorbeeld 
een knus zitje of werkplekje te realiseren is. Op de vloer ligt dege-
lijk en slijtvast linoleum.

De deur in deze kamer lijkt bedoeld voor een ingebouwde kast; 
het is echter veel extra bergruimte onder de dakschuinte op het 
noorden. De huidige bewoners hebben er een praktische wijnruim-
te van gemaakt.

BADKAMER 3
Voor kinderen of gasten is er nog een extra badkamer op de 
etage. Deze is voorzien van een wastafelmeubel met geïntegreer-
de verlichting, een designradiator en mechanische afzuiging. De 
luxe douche met glazen deur heeft extra ingebouwde sproeiers in 
de zijwanden. Apart ernaast is een extra toilet. Direct naast deze 
extra badkamer hangt een bijpassende handdoekkast.

SLAAPKAMER 5
Ook deze kamer heeft een prettige nis bij de dakkapel en duur-
zaam linoleum op de vloer. Het dakkapelraam kijkt uit over de 
achtertuin.

SLAAP- EN/OF HOBBYKAMER 6
Na de master bedroom is dit de grootste kamer op deze verdie-
ping. De ruimte is fijn en licht, dankzij de mooie grote raampartij 
waarin twee ramen open kunnen. Vanwege het prettige licht is 
deze ruimte bijzonder geschikt als atelier. Het uitzicht is over de 
weilanden en het natuurgebied met zijn roofvogels en hertjes ach-
ter de Kosmoslaan. De brede kastenwand met veel opbergruimte 
blijft staan. Dat geldt eveneens voor de grote werktafel waar een 
leuk verhaal achter zit: deze tafel is zelfbouw en gemaakt door de 
heer des huizes. Hij was in zijn studietijd bevriend met Jo Ritzen, 
later onder meer minister van Onderwijs. De twee blokken bureau-
lades waren destijds een cadeau van Ritzen.

De deur in deze kamer gaat naar een extra bergruimte onder de 
geïsoleerde dakschuinte. Daarin zijn de cv-installatie en het voor-
raadvat warm water opgesteld.

INBOUW-BERGKAST
Net buiten deze grote kamer is nog een kast, die ook praktisch 
gebruik maakt van de dakschuinte. Deze ruimte is ideaal als huis-
houdkast, voor het opbergen van bijvoorbeeld gezelschapsspellen 
en de stofzuiger.

Vloerafwerking: lamelparket, linoleum
Wandafwerking: stucwerk
Plafondafwerking: stucwerk

Overloop: circa 18 m²
Slaapkamer 3: circa 22 m²
Slaapkamer 4: circa 18 m²
Slaapkamer 5: circa 13 m²
Slaap-/hobbykamer 6: circa 29 m²
Badkamer 2: circa 10 m²
Badkamer 3: circa 5 m²
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LAYOUT FIRST FLOOR
 
Via the spiral staircase with beautiful loft and safe balustrade you’ll 
reach the first floor, with two bathrooms and four bedrooms.

MASTER BEDROOM 3
Directly left from the stairs is the master bedroom with private 
entrance to the corresponding private bathroom 2. Along two 
walls and under the roof is a practical and spacious closet made to 
measure, with an integrated make-up table, for a lot of wardrobe 
space. This bedroom is equipped with air conditioning with indoor 
and outdoor unit, which can also heat up. On the floor is solid 
parquet.

BATHROOM 2
The spacious and bright bathroom has a large window on the gar-
den side, mechanical ventilation with delay, a bath, double sink, a 
separate and spacious walk-in shower and a design radiator. The 
bathroom has a closed toilet with separate door. The mirrors are 
heated so steam free.

BEDROOM 4
This room is spacious as well. The two dormers allow plenty of 
daylight and form a fine niche, where a cosy seat or workplace can 
be made. On the floor is solid and wear-resistant linoleum.

The door in this room seems to be intended for a built-in closet; 
however, it is a lot of extra storage space under the slanting roof 
on the north. The current residents have turned it into a practical 
wine room.

BATHROOM 3
For children or guests there is an extra bathroom on the first floor. 
It is equipped with a washbasin with integrated lighting, a design 
radiator and mechanical ventilation. The luxury shower with glass 
door has additional built-in sprinklers in the side walls. Separately 
next to it is an extra toilet. Right next to this extra bathroom is a 
matching towel cabinet.

BEDROOM 5
This room also has a nice niche at the dormer and durable linoleum 
on the floor. The dormer window overlooks the backyard.

BEDROOM AND / OR HOBBY ROOM 6
After the master bedroom, this is the largest room on this floor. 
The space is fine and light, thanks to the beautiful large windows 
in which two windows can open. Because of the pleasant light, 
this room is very suitable as a studio. The view is over the mead-
ows and the nature reserve with its birds of prey and deer behind 
the Kosmoslaan. The wide cupboard wall with lots of storage 
space remains. The same goes for the large worktable with a nice 
story behind it: this table is self-built and made by the owner of 
the house. During his studies he was friends with Jo Ritzen, later 
Minister of Education among others. The two blocks of desk draw-
ers were a gift from Ritzen at the time.

The door in this room leads to an extra storage space under the 
insulated roof angle. It contains the central heating system and 
the hot water storage.

BUILT-IN STORAGE CUPBOARD
Just outside this large room is a closet, which also makes practical 
use of the roof angle. This space is ideal as a household closet, for 
storing for example board games and the vacuum cleaner.

Floor finish: parquet, linoleum
Wall finish: stucco
Ceiling finish: stucco

Landing: approximately 18 m²
Bedroom 3: approximately 22 m²
Bedroom 4: approximately 18 m²
Bedroom 5: approximately 13 m²
Bed/hobby room 6: approximately 29 m²
Bathroom 2: approximately 10 m²
Bathroom 3: approx. 5 m²
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TWEEDE VERDIEPING

Via een vlizotrap op de overloop is de zeer ruime bergzolder te 
bereiken, die in het midden op stahoogte is.

DUBBELE INPANDIGE GARAGE

De garage in het souterrain is ruim geschikt voor twee auto’s en 
uitgerust met twee elektrische, op afstand te bedienen deuren. 
De aflopende oprit buiten is voorzien van een doorlopend rooster 
met bezinkput voor de opvang van hemelwater.

In de garage is ruim voldoende bergruimte, onder meer in de 
grote kastenwand en op de verdiepingsvloer die boven de elek-
trische garagedeuren is aangebracht. De garage is voorzien van 
verlichting met schemerschakelaar.

In de hoek is de complete technische installatie voor de verwar-
ming en zuivering van het buitenzwembad gemakkelijk toeganke-
lijk voor onderhoud.

Vloerafwerking: betonvloer
Wandafwerking: betonsteen en gevelsteen
Plafondafwerking: plafondplaten

Dubbele inpandige garage: circa 33 m²
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SECOND FLOOR

Through a loft ladder on the landing you’ll reach the very spa-
cious attic, in the middle at headroom.

DOUBLE INHOUSE GARAGE

The garage in the basement is well suited for two cars and 
equipped with two electric, remote controlled doors. The sloping 
driveway outside is equipped with a grid with a settling pit for 
rainwater.

The garage has ample storage space, including in the large closet 
and on the storage attic above the electric garage doors. The ga-
rage has lighting with twilight switch.

In the corner is the complete technical installation for the heating 
and purification of the outdoor pool easily accessible for mainte-
nance.

Floor finish: concrete floor
Wall finish: Concrete brick, cavity built
Ceiling finish: ceiling tiles

Double integral garage: approx. 33 m²
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TUIN RONDOM

De riante en rustige tuin ligt pal zuid, geniet dus de hele dag van 
de zon en is onder architectuur aangelegd in 2000 door tuinont-
werper Jacques van Leuken. Langs de buitengevels ligt wit grind, 
tegen opspattend hemelwater. Het gazon is in 2019 nieuw aange-
legd.

Opvallend is het vele volwassen en diverse groen, dat uitstekend is 
onderhouden. De inrichting is zodanig dat er volop privacy is. Blik-
vangers zijn verschillende, zeer fraaie Cornus-exemplaren. Deze 
kornoeljes doen het erg goed in het Nederlandse klimaat en vallen 
op door hun ‘valse’ bloesem en rode, niet-giftige vruchtjes waar 
koolmeesjes en andere vogels dol op zijn.

Tegenover de tuindeuren staat een majestueuze kersenboom, 
die jaarlijks in het voorjaar prachtige bloesem en in juni een flinke 
opbrengst geeft. Dankzij al deze bomen is de tuin een klein para-
dijsje voor vogels die er prima hun jongen kunnen grootbrengen. 
Rondom staan eveneens volwassen rododendrons. Deze zijn in 
het najaar van 2018 gesnoeid, zodat ze weer enkele jaren optimaal 
kunnen groeien en bloeien.

De gehele tuin is uitgerust met een programmeerbare berege-
ningsinstallatie, die jaarlijks is onderhouden door de installateur en 
leeggemaakt om vorstschade te voorkomen. De sproeiers komen 
automatisch omhoog uit gazon en grond.

Ook is faunavriendelijke verlichting aangelegd met schemerscha-
keling. Het pad naar de voordeur en de entree zelf zijn ’s avonds 
permanent verlicht, evenals het terras. De tuin zelf blijft donker, 
om lichtverontreiniging en verstoorde vogelnachtrust te voor-
komen. Voor de aansluiting van elektrische (tuin)apparatuur zijn 
diverse buitenstopcontacten aangelegd.

OVERKAPT TERRAS

Aansluitend aan de eetkamer, en bereikbaar via de grote schuifpui, 
ligt een zeer ruim en overdekt terras. Er is ruim voldoende ruimte 
om met een behoorlijk gezelschap buiten te eten en van lange 
zomeravonden te genieten.

ZWEMBAD

Beschut door groen en tuinmuur ligt in de oosthoek van de tuin 
een heerlijk verwarmd zwembad met onderwater- en nissenver-
lichting en een reinigingsrobot. Het ruime zwembad met jetstream 
en met een inhoud van 55 m³ is omringd door betegeld terras, met 
ruimte voor ligstoelen om te zonnen.

De technische installatie is ondergebracht in de garage: de water-
pomp is recent vervangen en energiezuinig, de ionisator ook. Door 
de waterbehandeling zijn slechts weinig chemicaliën nodig. Alleen 
in het begin van het seizoen en als er veel wordt gezwommen is 
het nodig om het water te ontsmetten met een chloortablet en de 
pH-waarde op peil te houden. Het zwembad is niet ruikbaar, dank-
zij de hoogwaardige filterinstallatie met de ionisator die bacteriën 
geen kans geven.

De verwarming van het water loopt mee in de cv-installatie. Het 
zwembad is onlangs opnieuw uitgerust met een roldek dat als 
valbeveiliging, warmtecollector en isolator fungeert. De complete 
Starline-installatie heeft altijd jaarlijks een zomer- en een winter-
beurt gehad en is dus prima onderhouden en zuiver.

Tegen de tuinmuur zijn twee opengewerkte houten bergkasten 
gemaakt waarin tuinmeubels en -accessoires kunnen worden 
opgeborgen. Beide ruime kasten zijn uitgerust met buitenstopcon-
tacten en verlichting.
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GARDEN AROUND

The spacious and quiet garden is located right south, so enjoying 
the sun all day long, and was created in 2000 by garden designer 
Jacques van Leuken. Along the facades is white gravel, against 
splashing rainwater. The lawn was newly laid out in 2019.

Striking is the mature and diverse greenery, which is well main-
tained. The design is such that there is plenty of privacy. Eye-cat-
chers are several, very beautiful Cornus specimens. These dog-
woods do very well in the Dutch climate and stand out because of 
their 'false' blossom and red, non-toxic fruits loved by birds.

Opposite the garden doors is a majestic cherry tree, which pro-
duces beautiful blossoms every year in spring and a good yield in 
June. Thanks to all these trees, the garden is a small paradise for 
birds that can raise their young. Around it are also adult rhododen-
drons. These were pruned in the autumn of 2018, so that they can 
grow and bloom optimally again for several years.

The entire garden is equipped with a programmable sprinkler sys-
tem, which is maintained annually by the installer and emptied to 
prevent frost damage. The sprinklers automatically rise from the 
lawn and ground.

Fauna friendly lighting has also been installed with a twilight 
switch. The path to the front door and the entrance itself are 
permanently lit in the evening, as well as the terrace. The garden 
itself remains dark, to prevent light pollution and disturbed bird 
rest. For the connection of electrical (garden) equipment, several 
outdoor outlets have been installed.

COVERED TERRACE
Adjacent to the dining room, and accessible through the large sli-
ding doors, is a very spacious and covered terrace. There is plenty 
of room to lunch or dine outside in good company and enjoy long 
summer evenings.

SWIMMING POOL

Protected by greenery and garden wall in the east corner of the 
garden there is a lovely heated pool with underwater and niche 
lighting and a cleaning robot. The large swimming pool with jet 
stream and a capacity of 55 m³ is surrounded by tiled terrace, with 
ample space for loungers for sunbathing.

The technical installation is housed in the garage: the water pump 
is recently replaced and energy efficient, the ionizer too. Because 
of the water treatment only a few chemicals are needed. Only in 
the beginning of the season and when there is a lot of swimming, 
it is necessary to disinfect the water with a chlorine tablet and to 
maintain the pH value. The swimming pool is not smellable, thanks 
to the high-quality filter system with the ionizer that does not give 
bacteria a chance.

The heating of the water is included in the central heating system. 
The swimming pool has recently been re-equipped with a roller 
deck that acts as a fall arrestor, heat collector and insulator. The 
complete Starline installation has always had an annual summer 
and winter service and is therefore well maintained and clean.

Against the garden wall, two openwork wooden storage cup-
boards have been made in which garden furniture and accessories 
can be stored. Both spacious cupboards are equipped with exter-
nal power sockets and lighting.
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LOCATIE EN UITZICHT

Deze rustieke en rustige villa ligt aan de rand van de woonwijk 
Luytelaer. Uw uitzicht is blijvend ongerept en groen, terwijl u in 
de tuin achter en opzij geheel vrij zit, met volop privacy en volwas-
sen groen. Overburen hebt u niet, behalve de grazende Blonde 
d’Aquitaine runderen op de weilanden aan de overkant van de 
Kosmoslaan en de reetjes en eekhoorntjes in het beschermde 
natuurgebied Dommeldal.

AFSTAND TOT NABIJGELEGEN VOORZIENINGEN

Basisschool (Tweelingen)    : ca. 800 meter
Middelbare school (Novalis College)  : ca. 800 meter
Middelbare school (Eckart College)   : ca. 850 meter
Technische Universiteit Eindhoven    : ca. 4,1 kilometer
Internationale School Eindhoven   : ca. 7,2 kilometer
Kinderopvang (Billies)    : ca. 800 meter

SGE Orion      : ca. 850 meter
Ziekenhuis (Catharina)    : ca. 3,2 kilometer

Gemeentehuis     : ca. 6,6 kilometer

Supermarkt (AH)     : ca. 1,0 kilometer
Restaurant (De Orchidee)    : ca. 1,6 kilometer
Centrum Eindhoven     : ca. 5,0 kilometer
Centrum Nuenen     : ca. 4,0 kilometer

Voetbalvereniging     : ca. 3,7 kilometer
Tennisvereniging     : ca. 3,5 kilometer
Hockeyvereniging     : ca. 4,8 kilometer
Golfbaan       : ca. 3,6 kilometer

Vliegveld Eindhoven Airport    : ca. 9,8 kilometer
NS station      : ca. 4,5 kilometer
Bushalte (Eckartdal)     : ca. 500 meter
Tankstation (Tango)     : ca. 3,3 kilometer

LUYTELAER

De wijk aan de rand van Eindhoven, in stadsdeel Woensel, staat 
bekend als rustig en op niveau, dankzij de vele tweekappers en 
vrijstaande woningen in het duurdere koopsegment. De Kosmo-
slaan is weliswaar een ontsluitingsweg maar door een nieuwe 
inrichting wordt sluip- en vrachtverkeer ontmoedigd en is de snel-
heid omlaag gebracht. Vanaf de Kosmoslaan bent u bijzonder snel 
op doorgaande en snelwegen.

Aan de andere kant van de Kosmoslaan met het dubbele, vrijlig-
gende fietspad (onderdeel van de Eindhovense ‘slowlane’) ligt het 
Dommeldal. Dit bijzondere en beschermde natuurgebied slingert 
zich door Eindhoven-noord richting Soeterbeek, Nederwetten en 
Nuenen.

De afwisseling, wandel- en fietsmogelijkheden, de paddenpoel, 
moerasbossen, flora en fauna zijn ongekend mooi. U wandelt 
en fietst prachtig binnendoor naar onder meer Eckartdal, Kar-
pendonk en Bokt. Voor de liefhebbers: op wandelafstand richting 
Nuenen zijn op de Soeterbeekseweg en Boord diverse asperge- en 
aardbeikwekers te vinden met boerderijwinkels.

Vanuit Luytelaer ben u in zeven autominuten in hartje Eindhoven, 
met zijn Muziekgebouw, Parktheater, Effenaar, Bijenkorf, vele 
winkels en restaurants. Het charmante centrum van Nuenen met 
zijn winkels en gezellige horeca is even dichtbij.

78



LOCATION AND VIEW

This rustic and quiet villa is located on the edge of the residential 
area Luytelaer. The view is permanently pristine and green, while 
the garden behind and aside provides optimal privacy, with plenty 
of mature greenery. You don't have any neighbours across, except 
for the grazing Blonde d'Aquitaine cows on the meadows across 
the Kosmoslaan and the deer and squirrels in the protected nature 
reserve Dommeldal.

DISTANCE TO NEARBY FACILITIES

Primary school (Tweelingen)      : approx. 800 meters
Secondary school (Novalis College)      : approx. 800 meters
Secondary school (Eckart College)      : approx. 850 meters
Eindhoven University of Technology     : approx. 4.1 km
International School (Eindhoven)      : approx 7.2 km
Childcare (Billies)        : approx 800 meters

SGE Orion         : approx 850 meters
Hospital (Catharina)        : approx 3.2 km

Town hall         : approx 6.6 km

Supermarket (AH)        : approx 1.0 km
Restaurant (De Orchidee)       : approx 1.6 km

Soccer club         : approx 3.7 km
Tennis club         : approx 3.5 km
Hockey club         : approx 4.8 km
Golf course         : approx 3.6 km

Eindhoven Airport        : approx 9.8 km
NS railway station         : approx 4.5 km
Bus stop (Eckartdal)        : approx 500 meters
Fuel station (Tango)        : approx 3.3 km

LUYTELAER

The neighbourhood on the outskirts of Eindhoven, in the Woensel 
district, is known to be quiet and up to standard, thanks to the 
many (semi) detached houses in the higher segment. Although 
the Kosmoslaan is an access road, the new layout discourages 
(freight) traffic and reduces speed. From the Kosmoslaan through 
roads and highways are easily reachable.
On the other side of the Kosmoslaan with the double, separate bi-
cycle path (part of the Eindhoven 'slow lane') lies the Dommel val-
ley. This special and protected nature reserve meanders through 
Eindhoven-north in the direction of Soeterbeek, Nederwetten and 
Nuenen.

The variety, walking and cycling possibilities, the toad pool, marsh 
forests, flora and fauna are unprecedentedly beautiful. You can 
walk and cycle through the beautiful interior to Eckartdal, Karpen-
donk and Bokt, among others. For aficionados: within walking dis-
tance, there are various asparagus and strawberry growers with 
farm shops on Soeterbeekseweg and Boord.

From Luytelaer it takes seven minutes by car to get to the heart of 
Eindhoven, with its Muziekgebouw, Parktheater, Effenaar, Bijen-
korf, many shops and restaurants. The charming centre of Nuenen 
with its shops and cosy restaurants is just a short drive away.
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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 waarborg-
som of bankgarantie van tenminste tien procent van de koopsom die 
wordt voldaan aan de notaris is daarin gebruikelijk. Voorbehouden kun-
nen alleen worden opgenomen (bijvoorbeeld voor het verkrijgen van 
financiering) indien deze uitdrukkelijk bij de bieding zijn vermeld.

Algemene ouderdomsclausule
Wanneer een onroerende zaak twintig jaar of ouder is, weet koper dat 
de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk 
lager liggen dan bij nieuwe woningen. In afwijking van artikel 6.3 van de 
koopakte en artikel 7.7 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ont-
breken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor 
normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-beant-
woorden 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 milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. 
Koper wordt geacht met deze wetgeving bekend te zijn en vrijwaart ver-
koper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid en/of verwijde-
ring van asbest uit de onroerende zaak kan voortvloeien.

ALGEMENE INFORMATIE 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 financie-
ringsmogelijkheden op basis van arbeidssituatie, inkomen, leningen en 
andere persoonlijke verplichtingen. Wij raden u aan, voor het doen van 
bieding, degelijk onderzoek te (laten) verrichten, ook naar de algemene 
en specifieke aspecten van de woning. Nog beter is het om een eigen 
NVM-makelaar in te schakelen voor de aankoopbegeleiding.

Verkoopdocumentatie
Alle vermelde gegevens zijn naar beste kennis en wetenschap en te 
goeder trouw door ons weergegeven. Mocht nadien blijken dat er afwij-
kingen 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 aan-
sprakelijkheid aanvaard en kunnen er geen rechten aan worden ont-
leend. 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 koopovereen-
komst of een kopie daarvan krijgt overhandigd. Ontbindt u binnen de 
drie dagen van de wettelijke bedenktijd de koop, dan zijn wij genood-
zaakt 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 con-
tact met u op. Vindt u deze woning bij nader inzien toch minder geschikt 
voor u? Dan zijn we u graag anderszins van dienst en assisteren we u 
met alle plezier bij het zoeken naar een woning die compleet aan uw 
eisen voldoet. Wij nodigen u dan ook van harte uit voor een vrijblijvend 
en persoonlijk adviesgesprek.

•
•
•
•
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Sales procedure
All information provided by Cato Makelaars and the seller should be re-
garded 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 men-
tioned:
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 pur-
chase 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.

General old-age clause
When a property is twenty years or older, the buyer knows that the 
requirements that can be set for the quality of the building are consid-
erably lower than for new homes. Contrary to Article 6.3 of the deed of 
purchase and Article 7.7(1) and (2) of the Civil Code, the total or partial 
absence of one or more properties of the immovable property for nor-
mal and special use and any other failure to comply with the property to 
the contract shall be for the account and risk of the purchaser.

General asbestos clause
Substances/materials containing asbestos may be present in the immov-
able property. In the event of any removal of these materials, special 
measures must be taken on the basis of environmental legislation. The 
buyer is deemed to be familiar with this legislation and indemnifies the 
seller against all liability that may arise from the presence and/or remov-
al of asbestos from the immovable property.

GENERAL INFORMATION 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 impor-
tance.
As a buyer, it is also important for you to be informed about the financ-
ing possibilities based on employment situation, income, loans and other 
personal obligations. Before submitting a bid, we advise you to have a 
thorough investigation carried out, including into the general and specif-
ic 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 docu-
mentation and no rights can be derived from it. The dimensions of the 
floor plans may vary, as the drawings may sometimes have to be re-
duced 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 adminis-
tration 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 tele-
phone. 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.

•
•
•
•
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Ons motto ‘Van goeden huize, voor goede huizen en monumen-
ten’ staat voor onze frisse en bevlogen NVM full service make-
laardij 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.

Ons team bestaat uit nauw samenwerkende professionals, met 
eigen specialismes en netwerken die de verkoop en marketing van 
uw object(en) een boost geven. Wij voegen nog meer kwaliteit 
aan hoogwaardige aanbod toe, door resultaatgerichte diensten 
als professionele styling, (drone-)tv, fotografie en illustraties.

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

Natuurlijk bent u druk met werk, gezin, familie, sociale netwerken, 
andere liefhebberijen en bezigheden; dat begrijpen wij maar al te 
goed. Daarom ontzorgen wij u graag, door u optimaal te begelei-
den bij de aan- en verkoop van een goed huis.

We komen naar u toe en ontvangen u van harte in ons gemakkelijk 
bereikbare kantoor. U vindt ons eenvoudig via afslag 31 (Veldho-
ven - Meerhoven) van de randweg N2 (parallel aan de A2) aan de 
Beemdstraat 5 te Eindhoven, met volop en gratis parkeergelegen-
heid.

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 be-
reid 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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Our motto 'Van goeden huize, voor goede huizen en monument-
en' (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.

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 pro-
fessional styling, (drone) TV, photography and illustrations.

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.

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.

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

THEREFORE, CATO BROKERS

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 appoint-
ment with you on Saturday or Sunday.

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


