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Geachte heer, geachte mevrouw,

Dank voor uw interesse in deze uitgebouwde, compleet gemoderni-
seerde, rustige en instapklare tweekapper in Veldhoven. Om u een hel-
der en compleet beeld van dit comfortabele woonhuis te geven, bevat 
deze documentatie de volgende informatie:

Introductie        6
Feiten & Cijfers       8

Foto’s         12 - 51

Indeling (plattegronden)      52 - 55
Indeling (uitgebreide omschrijving)     58 - 61

Locatie en omgeving       62 - 67 
Algemene informatie       68 - 72

Deze documentatie is met uiterste zorg samengesteld om u een goede 
eerste indruk te geven. Vanzelfsprekend zijn we u van dienst met 
antwoorden op uw vragen. We maken graag een afspraak voor een 
uitgebreide bezichtiging, zodat u een persoonlijk en nog beter beeld 
van deze tweekapper 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 quiet and ready-to-use semide-
tached house in Veldhoven. To give you a clear and complete picture 
of this comfortable house, this documentation contains the following 
information:

Introduction         6
Facts & Figures        8

Photos         12 - 51

Layout (floor plans)        52 - 55
Classification (extended description)                   58 - 61

Location and surroundings       62 - 67
General information        68 - 72

This documentation has been compiled with the utmost care to give 
you a good first impression. Naturally, 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 semidetached house.

With heartfelt greetings,

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



5 PLUSPUNTEN VAN DEZE TWEE-ONDER-EEN-KAP 
WONING MET DIEPE GARAGE

1. Compleet gemoderniseerd en uitgebouwd in 2014, strak onder-
houden, buitenschilderwerk recent opnieuw uitgevoerd, overna-
me meubilering en stoffering bespreekbaar, dus echt instapklaar.

2. Veel licht en ruimte door het hele huis en in de diepe dubbele 
garage, in spouw gebouwd en multifunctioneel te gebruiken

3. Fijne tuin op het zuidoosten, met mooie vijver en veel privacy 
dankzij groen begroeide fluisterwal.

4. Aan doodlopende weg met louter bestemmingsverkeer, die 
uitmondt in stadspark.

5. Rustig gelegen en toch op maar vijf fietsminuutjes van het 
Veldhovense Citycentrum met alle dagelijkse voorzieningen.
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5 FEATURES OF THIS OF THIS SEMIDETACHED 
HOUSE WITH DEEP GARAGE

1. Completely modernized, well maintained, exterior painting 
recently done, takeover of furniture and upholstery negotiable; so 
really ready to use.

2. Lots of light and space throughout the house and in the double 
garage.

3. Nice garden on the southeast, with beautiful pond and lots of 
privacy thanks to green overgrown whispering wall.

4. At a dead-end road with only local traffic, which ends in city 
park.

5. Quietly located and yet only five minutes by bike from the 
Veldhoven Citycentrum with all daily amenities.
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INTRODUCTIE

De huidige eigenaar realiseert zich eigenlijk pas tijdens de rondlei-
ding met ons wat hij zal gaan missen: “Heerlijk huis. Ik woon hier 
nu zes jaar en heb toen flink uitgebouwd en de woning compleet 
gemoderniseerd naar de huidige tijd. De kinderen zijn nog weinig 
thuis en het wordt mij nu te groot. Maar ik zal de centrale ligging 
vlakbij het Citycentrum en vooral de hele fijne tuin bijzonder mis-
sen.”

Hij vindt het een ideale plek voor een jong gezin: “School en een 
groot park zijn vlakbij. Je woont hier in het groen; de eekhoorntjes 
rennen zo door de achtertuin.”

Omdat hij kleiner wil gaan wonen is de overname van alle stof-
fering en inrichting zeer zeker bespreekbaar. In combinatie met 
het uitstekende onderhoud betekent dat deze woning werkelijk 
instapklaar is.
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INTRODUCTION

The current owner only realizes during the tour with us what he 
will miss: "Lovely house. I have lived here for five years now. The 
children are not very much at home yet and it's getting too big for 
me. But I will miss the central location near the Citycentrum and 
especially the very nice garden."

He finds it an ideal place for a young family: "School and a large 
park are nearby. You live here in the green; the squirrels run 
through the backyard."

Because he wants to live smaller - and wants to travel more often 
- the takeover of all upholstery and furnishings is certainly nego-
tiable. In combination with the excellent maintenance, this means 
that this house is really ready to move into.
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Object

Bouwjaar

Kadastraal bekend

Perceeloppervlakte

Woonoppervlakte

Oppervlakte vrijstaande garage

Totale oppervlakte 

Inhoud woning (conform meetcertificaat)

Inhoud vrijstaande garage

Totale inhoud

Plafondhoogte begane grond

Aantal kamers

Parkeren

Twee-onder-een-kap woning met vrijstaande in spouw gebouwde 
garage, voor- en achtertuin en parkeergelegenheid op eigen terrein

1981, in 2014 compleet gemoderniseerd

Gemeente Veldhoven
Sectie I, Nummers 579 en 2793

416 m²

circa 170 m²

circa 32 m²

circa 202 m² 

circa 580 m³

circa 80 m³

circa 640 m³

2.60 meter

vijf kamers (woonkamer en vier slaapkamers)

vrijstaande dubbele garage en royale oprit voor meerdere auto's

FEITEN & CIJFERS
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Object

Year of construction

Cadastral known

Plot area

Living area

Surface of detached garage

Total area 

Contents of the house (according to measurement certificate)

Contents of the garage

Total contents

Ceiling height ground floor

Number of rooms

Parking

Semidetached house with detached garage, front and back garden 
and on-site parking

1981, completely modernized in 2014

Municipality of Veldhoven
Section I Numbers 579 and 2793

416 m²

approximately 170 m²

approximately 32 m²

approximately 202 m² 

approximately 580 m³

approximately 80 m³

approximately 640 m³

2.60 meter

five rooms (living room and four bedrooms)

detached double garage and large driveway for several cars

FACTS & FIGURES
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Energielabel

Isolatie daken
Isolatie gevels

Isolatie vloeren
Isolatie glas

Verwarming

Warm water

Technische voorzieningen

Materiaal daken
Materiaal gevels

Materiaal vloeren

Materiaal buitenkozijnen

C, voorlopig

onbekend
onbekend
ja
ja, gehele woning

cv-combiketel (geheel intern gerenoveerd 2018), open haard in 
woonkamer
cv-combiketel en close in boiler in keuken

- vijver uitgerust met pomp- en filterinstallatie
- elektrische bedienbare deur garage
- tuinverlichting

gebakken dakpannen
in spouw gebouwd, bakstenen
begane grond, 1e en 2e verdieping betonnen vloeren

hardhouten kozijnen en deuren met isolatieglas

INSTALLATIE & ISOLATIE

MATERIAALGEBRUIK
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Energy label

Insulation roofs
Insulation facades

Insulation floors
Insulation glass

Heating
Underfloor heating

Hot water

Technical provisions

Roof material
Material facades

Material floors

Material outer window frames

C, for the time being

yes
unfamiliar
yes
yes, entire house

central heating combi boiler (renovated 2018), fireplace in living room
ground floor and bathroom first floor
central heating boiler

- pond equipped with pump and filter system
- electrically operated door garage
- garden lighting

fired roof tiles
built in cavity, bricks
ground floor, first and second floor concrete floors

hardwood frames and doors with insulating glass

INSTALLATIONS AND INSULATION

MATERIAL USAGE
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52

begane grond
aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

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

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

second floor
no rights can be derived from these drawings
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garage
aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

garage
no rights can be derived from these drawings



INDELING

Dankzij de overzichtelijke, strakke indeling heeft het huis een open 
en ruim karakter. De huidige eigenaar heeft het huis enkele jaren 
geleden naar achter fiks uitgebouwd; dat levert veel fijne woon-
meters op zonder dat de tuin zichtbaar aan grootte inlevert.

BEGANE GROND

Aan de voorkant van het huis ligt een relatief grote en keurig on-
derhouden tuin naar de weg, die uitmondt in een park. Opzij van 
de tuin loopt de eigen, lange oprit naar de voordeur en garage.

ONTVANGSTHAL
Naast de voordeur zit een groot raam bij de trap, zodat de hele hal 
bijzonder licht is. De deur naar de woonkamer zit naast een fraaie, 
ronde muur, met daarboven inbouwspots in het plafond.

GARDEROBENIS
Naast het toilet met hoekfonteintje is een aparte garderobenis 
waar een flinke kapstok in past; jassen en andere bovenkleding 
hangen er keurig uit het zicht. In deze nis is ook de deur naar de 
vernieuwde meterkast.

DE WOONKAMER
De L-vormige living strekt zich links en rechts van de toegangsdeur 
uit. Links, met drie grote ramen op de voortuin, is het zit-, tv- en 
loungegedeelte. Met een oppervlakte van meer dan 50 m² is er 
meer dan genoeg ruimte voor grote hoekbanken en stoere kas-
ten. De rondlopende wand is een fraai stijldetail. In de hoek van 
dit woongedeelte zit een werkende open haard. Alle muren zijn 
recent gesausd.

Naar rechts vanuit de deur is alle ruimte voor een grote buffetkast 
en een flinke, zelfs tien-persoons eettafel, voor lange, gezellige 
avonden met etentjes en spelletjes. De tafel kijkt via de grote 
schuifpui, met ervoor een convectorput, direct uit op terras, de 
fraaie vijver en de achtertuin.

OPEN KEUKEN
Direct ernaast is de strakke, open keuken met in 2019 gelegde 
pvc-vloer. Vanachter het kookeiland is het uitzicht op de achter-
tuin heerlijk, dankzij het enorme raam van plafond tot vloer. In het 
eiland, met hittebestendig steencomposiet blad, zijn een grote 
rvs-gootsteen, inductiekookplaat met rvs-afzuiging en vaatwasser 
geïntegreerd. In het strakke keukenblok ertegenover zitten twee 
combi-ovens en een koel- en vrieskast.

Vloerafwerking: pvc-vloeren, doorlopend zonder drempels 
Wandafwerking: stucwerk
Plafondafwerking: stucwerk

Ontvangsthal: circa 8 m²
Woonkamer: circa 53 m²
Keuken: circa 11 m²
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LAYOUT

Thanks to the clear and simple layout, the house has an open and 
spacious character. A few years ago, the current owner expanded 
the house to the rear; this resulted in many fine living meters wit-
hout the garden visibly losing any of its size.

GROUND FLOOR

At the front of the house is a relatively large and neatly maintained 
garden to the road, which leads to a park. To the side of the gar-
den is the private, long driveway to the front door and garage.

RECEPTION HALL
Next to the front door is a large window at the stairs, so that the 
whole hall is very light. The door to the living room is next to a 
beautiful, round wall, with recessed spotlights in the ceiling above.

WARDROBE NICHE
Next to the toilet with corner sink is a separate cloakroom with a 
large coat rack in it; coats and other outerwear are neatly hanging 
out of sight. In this niche is also the door to the meter cupboard.

THE LIVING ROOM
The L-shaped living room extends to the left and right of the 
entrance door. On the left, with three large windows on the front 
garden, is the sitting, TV and lounge area. With more than 50 m², 
there is more than enough room for large corner benches and 
sturdy cupboards. The circular wall is a beautiful style detail. In the 
corner of this living area is a working fireplace. All the walls have 
been recently painted.

To the right from the door is plenty of room for a large sideboard 
and a large, even ten-person dining table, for long, cozy evenings 
with dinners and games. The table overlooks the large sliding 
doors, with a convector well in front, directly on the terrace, the 
beautiful pond and the backyard.

OPEN KITCHEN
Immediately adjacent is the sleek, open kitchen with PVC floor laid 
in 2019. From behind the cooking island, the view of the backyard 
is wonderful, thanks to the huge window from ceiling to floor. In 
the island, with heat-resistant stone composite top, a large stain-
less-steel sink, induction hob with stainless steel extractor hood 
and dishwasher are integrated. In the sleek kitchen block oppo-
site, there are two combi ovens and a refrigerator and freezer.

Floor finish: PVC floors, continuous without thresholds
Wall finish: smooth stuccowork
Ceiling finish: smooth plasterwork

Entrance hall: approximately 8 m²
Living room: approximately 53 m²
Kitchen: approximately 11 m²
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INDELING EERSTE VERDIEPING
 
Via de witgeschilderde, vaste houten trap vanuit de ontvangsthal 
komt u op de overloop met balustrade. Dankzij het hoge raam 
naast de voordeur is daar veel invallend daglicht.

SLAAPKAMER 1
Links van de overloop, ligt de grootste slaapkamer, met twee ra-
men aan de voorzijde van het huis.

SLAAPKAMER 2
Aan de achterkant, naast de ruime badkamer, ligt de tweede 
slaapkamer op deze etage. De beide ramen kijken uit over de ach-
tertuin.

SLAAPKAMER 3
Deze ruime slaapkamer heeft een groot raam dat uitkijkt over de 
voortuin.

BADKAMER
De badkamer is gerust opmerkelijk ruim te noemen. Onder de 
dakschuinte is extra kastruimte gemaakt. Daar zitten ook de af-
voer- en wateraansluiting voor een eventueel ligbad. De badkamer 
is uitgerust met een industriële, dubbele wastafel met spiegel, 
een zwevend toilet en een ruime inloopdouche met twee glazen 
wanden.

Vloerafwerking: laminaat
Wandafwerking: stucwerk
Plafondafwerking: stucwerk

Overloop 1: circa 6 m²
Slaapkamer 1: circa 18 m²
Slaapkamer 2: circa 11 m²
Slaapkamer 3: circa 13 m²
Badkamer: circa 9 m²
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LAYOUT FIRST FLOOR
 
Through the white-painted, fixed wooden staircase from the re-
ception hall you enter the landing with balustrade. Thanks to the 
high window next to the front door there is still daylight coming 
in.

BEDROOM 1
On the left of the landing is the master bedroom, with two win-
dows at the front of the house.

BEDROOM 2
At the back, next to the spacious bathroom, is the second bed-
room on this floor. Both windows overlook the backyard.

BEDROOM 3
This spacious bedroom has a large window overlooking the front 
garden.

BATHROOM
The bathroom is quite remarkably spacious. Under the roof extra 
closet space was made. There are also the drainage and water 
connection for a possible bath tub. The bathroom is equipped with 
an industrial, double sink with mirror, a floating toilet and a large 
walk-in shower with two glass walls.

Floor finish: laminate
Wall finish: smooth stuccowork
Ceiling finish: smooth plasterwork

Landing 1: approximately 6 m²
Bedroom 1: approximately 18 m²
Bedroom 2: approximately 11 m²
Bedroom 3: approximately 13 m²
Bathroom: approximately 9 m²
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INDELING TWEEDE VERDIEPING

Ook de tweede vaste trap naar de tweede verdieping zit strak in 
de lak. Deze komt uit op een overloop met dakraam en opberg-
ruimte onder de dakschuinte.

SLAAPKAMER 4
Over de volle diepte van het huis heeft de zolder een ruime, extra 
slaapkamer. De brede dakkapel laat veel daglicht toe en geeft fijn 
uitzicht over de achtertuin.

BERGKAMER
Meteen links naast de trap is een deur naar de ruime bergkamer, 
met aansluiting voor een wasmachine en de cv-combi-ketel, die in 
2018 van binnen geheel is gerenoveerd.

TUIN MET STRAKKE VIJVER

De fijne, prima bij te houden tuin heeft de hele middag zon en een 
eigen poort in de muur tussen de garage en het huis. De tuin is 
helemaal omsloten; wel zo veilig voor spelende kinderen en huis-
dieren.

Direct bij de schuifpui is een bestraat terrasje met handmatig te 
bedienen zonwering, waar het heerlijk ontspannen is naast de 
fraaie en grote vijver die is voorzien van een geruisloze pomp met 
filter. Deze mooie waterpartij is zo goed als onderhoudsvrij.
In de vijver groeien prachtige waterlelies, en ook de vissen hebben 
het er zichtbaar prima naar hun zin; voornen, koi en goudvissen 
leven gebroederlijk en gezusterlijk samen.

Rechts voert een bestraat pad naar de ruime garage. In het achter-
ste gedeelte van de tuin ligt een gazon met nog een ruim, bestraat 
terras. Het volwassen en diverse groen staat rondom, en tegen de 
fluisterwal die verkeersgeluid vanaf de Heerbaan tegenhoudt.

GARAGE EN PARKEREN

De in spouw gebouwde garage is licht en ruim bemeten; er passen 
gemakkelijk twee kleinere auto’s achter elkaar in en dan is er nog 
ruimte voor bijvoorbeeld stellingkasten en fietsen. In de nok van 
de grote garage is een eveneens ruime bergzolder gemaakt voor 
extra opbergruimte. Deze ruimte is multifunctioneel te gebruiken 
voor diverse doeleinden.

Vooraan bij de elektrische deur zijn extra aansluitingen voor 
wasmachine en droger. Aan weerszijden van de deur naar de tuin 
geven maar liefst vier ramen uitzicht over de tuin en veel daglicht.

Op de oprit van ruim dertien meter naar de voordeur en garage 
passen nog eens minstens twee auto’s (of drie kleinere); handig 
wanneer u gasten ontvangt. Bovendien kan voor het huis aan de 
straat worden geparkeerd.

Vloerafwerking: laminaat
Wandafwerking: glad stucwerk
Plafondafwerking: glad stucwerk

Overloop 2: circa 7 m²
Slaapkamer 4: circa 17 m² 
Bergkamer: circa 7 m²

Vrijstaande garage: circa 32 m²
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LAYOUT SECOND FLOOR
 
The second staircase to the second floor is also in perfect condi-
tion. This leads to a landing with skylight and storage space under 
the pitched roof.

SLEEP ROOM 4
Over the full depth of the house, the attic has a spacious, extra 
bedroom. The wide dormer window allows plenty of daylight and 
gives fine views over the backyard.

STORAGE ROOM
Immediately to the left of the stairs is a door to the spacious stora-
ge room, with connection for a washing machine and the central 
heating boiler, which was renovated in 2018.

GARDEN WITH FINE POND

The fine, easy to maintain garden has all afternoon sunshine and 
its own gate in the wall between the garage and the house. The 
garden is completely enclosed; safe for children and pets to play 
in.

Directly at the sliding doors is a paved terrace with manually oper-
ated awning, where it is wonderful to relax next to the beautiful 
and large pond that is equipped with a silent pump with filter. This 
beautiful pond is virtually maintenance free.
In the pond grow beautiful water lilies, and also the fish are visibly 
fine, minnow, koi and goldfish live together fraternally.

On the right a paved path leads to the spacious garage. In the rear 
part of the garden is a lawn with a spacious, paved terrace. The 
mature and diverse greenery is all around, and against the whis-
pering wall that blocks traffic noise from the Heerbaan.

GARAGE AND PARKING

The garage is light and spacious; two cars can easily be parked one 
after the other and there is still enough space for e.g. shelving and 
bicycles. A spacious attic provides extra storage space.

At the front of the electric door there are extra connections for 
washer and dryer. On both sides of the door to the garden no less 
than four windows overlook the garden, giving lots of daylight.

The driveway of over thirteen meters to the front door and garage 
accommodates at least another two cars (or three smaller ones); 
handy when you receive guests. You can also park your car in front 
of the house on the street.

Floor finish: laminate
Wall finish: smooth stuccowork
Ceiling finish: smooth plasterwork

Landing 2: approximately 7 m²
Bedroom 4: approximately 17 m² 
Storage room: approximately 7 m²

Detached garage: approximately 32 m²
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LOCATIE EN UITZICHT

Deze tweekapper ligt aan de oostelijke rand van de Veldhovense 
wijk Heikant, vlakbij uitvalsweg Heerbaan. Het uitzicht over de re-
latief diepe voortuin is groen: u kijkt uit op de coniferenheggen en 
tuinen van de overburen, zonder de huizen zelf te zien. Dankzij de 
glooiende en stevig begroeide fluisterwal in de achtertuin is ook 
daar het zicht volop groen.

Dit gedeelte van de Hazenhei is doodlopend – de weg eindigt in 
het Peter Benenson Park – en kent dus louter bestemmingsver-
keer.

AFSTAND TOT NABIJGELEGEN VOORZIENINGEN

Basisschool (Aan 't Heike)    : ca. 290 meter
Middelbare school (Sondervick)   : ca. 3,9 kilometer
Technische Universiteit Eindhoven    : ca. 9,0 kilometer
Internationale School Eindhoven   : ca. 7,5 kilometer
Kinderopvang (Korein)    : ca. 1,3 kilometer

Gezondheidscentrum Heikant   : ca. 650 meter
Ziekenhuis (MMC Veldhoven)   : ca. 4,0 kilometer

Gemeentehuis     : ca. 1,6 kilometer

Supermarkt (PLUS)     : ca. 800 meter
Supermarkt (AH)     : ca. 1,1 kilometer
Supermarkt (Jumbo)     : ca. 1,8 kilometer
Restaurant (Diversen)    : ca. 1,6 kilometer

Sporthal     :  ca. 850 meter
Voetbalvereniging     : ca. 2,1 kilometer
Tennisvereniging     : ca. 3,2 kilometer
Hockeyvereniging     : ca. 4,2 kilometer
Golfbaan       : ca. 4,6 kilometer

Vliegveld Eindhoven Airport    : ca. 5,9 kilometer
NS station (Eindhoven)    : ca. 7,6 kilometer
Bushalte (De Dom / Berg)    : ca. 400 meter
Tankstation (Total)     : ca. 900 meter

VELDHOVEN EN OMGEVING

Veldhoven is een gewilde woongemeente, met als grootste werkge-
ver ASML. Via nieuwbouwwijk Meerhoven en bedrijvenparken Flight 
Forum en Park Forum, met veel (inter)nationale bedrijven, is het uit-
gestrekte dorp al zo goed als aan buurman Eindhoven vastgegroeid.
Toch heeft het samengestelde Veldhoven een zelfstandig karak-
ter, met een mix van wijken en buurten; met een dorps Brabantse 
geaardheid, zoals bijvoorbeeld Zeelst, of de rust en gezelligheid 
van ruime woonwijken als Het Look en d’Ekker. De uitgestrekte 
gemeente – met ruim 45.000 inwoners - profiteert van de nabijheid 
van Eindhoven Airport en snelwegen A67 en A2.

Binnen de eigen grenzen heeft de gemeente alles in huis voor haar 
inwoners; van ziekenhuis tot gezellige horeca op allerlei niveaus, 
en van diverse sportverenigingen en -locaties tot parken en andere 
natuur. Veldhoven heeft bovendien een ‘eigen’ dierentuin, theater 
en bioscoop; de laatste twee pal aan het grote plein bij het gezellige 
Citycentrum, dat het hart van Veldhoven is geworden.

Direct naast belangrijke verbindingsweg Heerbaan is de wijk Heikant 
kindvriendelijk, met relatief veel (jonge) gezinnen. Alle voorzienin-
gen zijn er binnen handbereik, of anders beschikbaar in het leven-
dige hart van Veldhoven, het Citycentrum, op een paar minuten 
afstand.

Het fraaie van doodlopende weg Hazenhei is dat deze uitmondt in 
het volwassen Peter Benenson Park. Daardoor heeft de buurt een 
groen karakter.
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LOCATION AND VIEW

This semidetached house is located on the eastern edge of the 
Veldhoven district of Heikant, near the Heerbaan exit road. The 
view over the relatively deep front garden is green: you look out 
over the conifer hedges and gardens of the neighbors, without 
seeing the houses themselves. Thanks to the sloping and heavily 
vegetated whispering wall in the backyard, the view is also plenty 
green.

This part of the Hazenhei is a dead end - the road ends in the Peter 
Benenson Park - and therefore has only local traffic.

DISTANCE TO NEARBY FACILITIES

Primary school (Aan 't Heike)      : approx. 290 meters
Secondary school (Sondervick)      : approx. 3.9 km
Eindhoven University of Technology     : approx. 9.0 km
International School (Eindhoven)      : approx 7.5 km
Childcare (Korein)        : approx 1.3 km

Medical Centre Heikant       : approx 650 meters
Hospital (MMC Veldhoven)       : approx 4.0 km

Town hall         : approx 1.6 km

Supermarket (PLUS)        : approx 800 meters
Supermarket (AH)        : approx 1.1 km
Supermarket (Jumbo)       : approx 1.8 km
Restaurant (Various)        : approx 1.6 km

Sports hall         : approx 850 meters
Soccer club         : approx 2.1 km
Tennis club         : approx 3.2 km
Hockey club         : approx 4.2 km
Golf course         : approx 4.6 km

Eindhoven Airport        : approx 5.9 km
NS railway station (Eindhoven)      : approx 7.6 km
Bus stop (De Dom / Berg)       : approx 400 meters
Fuel station (Total)        : approx 900 meters

VELDHOVEN AND SURROUNDINGS

Veldhoven is a popular residential municipality, with ASML as its 
largest employer. Via the new residential area Meerhoven and 
business parks Flight Forum and Park Forum, with many (inter)
national companies, the vast village has already almost grown 
attached to its neighbor Eindhoven. Nevertheless, the compound 
Veldhoven has an independent character, with a mix of districts 
and neighborhoods; with a Brabant village character, such as 
Zeelst, or the tranquility and conviviality of spacious residential 
areas such as Het Look and d'Ekker. The extensive municipality 
- with over 45,000 inhabitants - benefits from the proximity of 
Eindhoven Airport and motorways A67 and A2.

Within its own borders, the municipality has everything for its 
inhabitants; from hospitals to nice bars and restaurants, and from 
various sports clubs and sport locations to parks and other nature. 
Veldhoven also has its 'own' zoo, theatre and cinema; the last 
two right on the main square near the cozy City Centre, which has 
become the heart of Veldhoven.

Right next to the important Heerbaan connecting road, the 
Heikant district is child-friendly, with a relatively large number of 
(young) families. All amenities are within easy reach, or else availa-
ble in the lively heart of Veldhoven, the Citycentrum, a few min-
utes away.

The beautiful thing about the dead-end road Hazenhei is that it 
ends up in the adult Peter Benenson Park. This gives the neighbor-
hood a green character.

63



6464

Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Hazenhei 6

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 26 januari 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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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.

71



Beemdstraat 5       T 040 29 00 620

5653 ma Eindhoven      M 06 10 34 56 57

www.catomakelaars.nl      info@catomakelaars.nl


