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Geachte heer, geachte mevrouw,

Dank voor uw interesse in deze riante woonboerderij in Ommel.
Om u een helder en compleet beeld van dit landelijke woonhuis 
met buitenzwembad en multifunctioneel bijgebouw te geven, 
bevat deze documentatie de volgende informatie:

Introductie       3
Feiten & Cijfers      4 - 5

Foto impressie woonboerderij     6 - 39
Indeling (plattegronden)     40 - 41
Indeling (uitgebreide omschrijving)    42 - 43

Foto impressie bijgebouw      44 - 47
Indeling (plattegronden en omschrijving)   48 - 49

Foto impressie overige ruimtes en tuin    50 - 55

Locatie en omgeving      56 - 59
Algemene informatie                               60 - 62

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 af-
spraak voor een uitgebreide bezichtiging, zodat u een persoonlijk 
en nog beter beeld van deze woonboerderij krijgt.

Met hartelijke groet,

Mevrouw W.A.M. Kanters RMT
T 06 10 34 56 57



5 PLUSPUNTEN VAN DEZE INSTAPKLARE WOON-
BOERDERIJ MET MULTIFUNCTIONEEL BIJGEBOUW, 
GELEGEN OP GROOTS PERCEEL

1. Ruimte om te leven en te werken. Binnen én buiten, dankzij het 
grote vrijgelegen perceel en de zes slaap-/werkkamers.

2. Rust en privacy. Dankzij het geheel omheinde perceel, de vol-
wassen begroeiing rondom en de ligging aan een rustige landweg.

3. Groen. Ieder seizoen prachtig mooi en in de zomer is dit domein 
een heuse oase, met privé zwembad, sauna en jacuzzi en gevari-
eerd en volwassen groen.

4. Ligging. Aan de rand van Ommel, op korte afstand van alle da-
gelijkse voorzieningen in Asten en vlakbij Helmond, Eindhoven en 
Roermond.

5. Flexibele mogelijkheden. Het vrijstaande bijgebouw is geheel 
naar eigen wensen en voorkeuren ook te benutten als zelfstan-
dige woon- of werkruimte.
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INTRODUCTIE 

Feitelijk vormt deze woonboerderij met bijgebouw, verwarmd 
zwembad, jacuzzi, sauna, lange oprijlaan en omheinde tuin, een 
eigen landgoedje waar het 365 dagen per jaar bijzonder goed 
toeven is.

Het riante domein ligt in het buitengebied van Ommel in de ge-
meente Asten. Omdat de woonboerderij helemaal linksachter op 
het grote perceel staat, kan de overvloed aan buitenruimte opti-
maal benut worden. Ook binnen is er volop ruimte. Het geheel is 
daarmee bijzonder geschikt voor een jong, groot of samengesteld 
gezin eventueel in combinatie met bedrijf/werken aan huis.

De huidige eigenaren, een gezin met vier kinderen, zullen vooral 
het comfort, de rust en (persoonlijke) leefruimte missen. Er is 
overal dubbele beglazing en vloerverwarming. Alle overige smaak-
volle modernisering, met behoud van bijvoorbeeld de authentieke 
balken en gebinten, zijn van hun eigen hand. Zo is ook de aan-
bouw met corridor (op)nieuw vormgegeven met veel daglicht. Het 
geheel is uiterst comfortabel en stijlvol, in originele en ambachte-
lijke allure.

3



4

FEITEN & CIJFERS

Object

Bouwjaar

Kadastraal bekend

Perceeloppervlakte

Woonoppervlakte woonboerderij 

Gebouwgebonden buitenruimte (overkappingen)

Oppervlakte multifunctioneel bijgebouw

Totale oppervlakte inclusief bijgebouw 

Inhoud gehele woonboerderij exclusief bijgebouw 
 (conform meetcertificaat)

Aantal kamers

Aantal badkamers

Parkeren

woonboerderij met overkapping, multifunctioneel bijgebouw 
met overkapping en buitenzwembad met overkapping

1906, in de loop der jaren compleet gerenoveerd, uitgebouwd 
en gemoderniseerd

Gemeente Asten
Sectie M, nummers 558 en 1045

4.570 m²

circa 244 m²

circa 14 m²

circa 43 m²

circa 301 m²

circa  900 m³

 
acht kamers (woonkamer, eetkamer en zes slaapkamers)

badkamer en separate 2e douchegelegenheid in woonboerde-
rij, tevens extra 3e douchegelegenheid in bijgebouw

oprijlaan en eigen parkeerterrein voor meerdere auto’s
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INSTALLATIE & ISOLATIE

Energielabel

Isolatie dak
Isolatie gevels

Isolatie vloeren
Isolatie glas

Verwarming

Vloerverwarming

Warm water

Technische voorzieningen

MATERIAALGEBRUIK

Materiaal daken

Materiaal gevels

Materiaal vloeren

Materiaal buitenkozijnen

in aanvraag

ja
ja
ja
gehele woning voorzien van isolatieglas

- woonboerderij cv-combi ketel Nefit HR (2002)
- gesloten houtkachel in woonkamer
- bijbebouw cv-combiketel Nefit HR (2002)
nagenoeg gehele begane grond woonboerderij

- woonboerderij cv-combi ketel Nefit HR (2002)
- bijgebouw cv-combiketel Nefit HR (2002)

- mechanische ventilatie
- alarminstallatie
- installatie buitenzwembad
- sauna in bijgebouw
- robotmaaiers
- beregeningsinstallatie op grondwaterpomp met 20 sproeiers

deels gedekt met riet (vernieuwd in 2018) en deels gedekt met 
oud Hollandse gebakken pannen  

in spouw gebouwd, metselwerk

betonnen vloer begane grond en houten verdiepingsvloer

houten kozijnen met roedeverdeling
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BEGANE GROND
woonvleugel
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BEGANE GROND
slaapvleugel



2322 23



2424



2524 25



2626



2726 27



2828



2928 29



3030



3130 31



3232



3332 33



3434



3534 35



3636

EERSTE VERDIEPING
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Woonboerderij - Begane grond
aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend
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Woonboerderij - Eerste verdieping
aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend
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INDELING

Deze zorgvuldig gerestaureerde en gemoderniseerde boerderij 
heeft praktisch alle woon- en leefruimtes op de begane grond. Op 
de verdieping onder de rietgedekte kap zijn nog eens twee ruime 
en sfeervolle slaapkamers.

BEGANE GROND WOONGEDEELTE

Keuken
De luxe keukeninrichting is op maat gemaakt en in landelijke stijl, 
passend bij de sfeer van de boerderij, met onder meer hardstenen 
werkblad met hardstenen gootsteen en een authentiek AGA-for-
nuis met zes pitten en vier ovens. De charmante halfronde boer-
derijramen, de deur naar het terras en de dakramen zorgen voor 
optimaal lichtinval.

Alle inbouwapparatuur - hogedruk stoomoven, vaatwasser, dub-
bele koelkast, vriezer en koffieapparaat - is van Miele. In de keuken 
is ook het bedieningspaneel met AV-verbinding voor de elektrische 
poort geïnstalleerd.

Eetkamer
Met gewelfd plafond, antieke eikenhouten vloeren, eikenhouten 
balken en een robuuste houtkachel met karakteristieke schouw, is 
dit een knappe en authentieke ruimte waar met gemak een 10-per-
soons dinertafel in past. Diverse ingebouwde kasten zorgen voor 
volop bergruimte, grote raampartijen zorgen voor veel daglicht.

Woonkamer
Dubbele glazen deuren voeren vanuit de eetkamer naar de living. 
Deze kamer doet knus aan en tegelijk ruimtelijk door de volledige 
nokhoogte met originele balken. De robuuste houten steektrap 
naar de bovenverdieping – met eronder een op maat gemaakte 
werkplek met kastruimte - voert naar een fijne speelruimte voor 
de kinderen onder de open kapconstructie.

Vloerafwerking: natuursteen
Wandafwerking: stucwerk
Plafondafwerking: stucwerk, houten balken

Keuken: circa 23 m²
Eetkamer: circa 25 m²
Woonkamer: circa 45 m²

BEGANE GROND SLAAPGEDEELTE

In het achterste gedeelte van de boerderij, met U-vormige corridor met 
dakvensters, komen de gewelfde plafonds terug, evenals de halfronde 
boerderijramen en opnieuw ingebrachte balken die ook de keuken 
kenmerken. In de corridor naar de slaapvleugel is de originele achterdeur 
vervangen door een glazen pui. Er is een apart gastentoilet met fontein-
tje, naast de meterkast en de huishoudkast met cv-combi-ketel. Dankzij 
de robuuste dikke buitenmuren is in de gehele vleugel het klimaat con-
stant.

De slaapvleugel op de begane grond telt vier slaapkamers. De grootste 
is de ouderlijke master-bedroom, met eigen en-suite badkamer met 
inloopdouche en wastafel, afgescheiden kleedkamer met wandkasten en 
dubbele openslaande deuren naar het buitenterras.

De overige drie, eveneens sfeervolle en ruime slaapkamers met veel 
bergruimte en Velux dakramen, kunnen gebruik maken van de bijzonder 
grote familiebadkamer aan dezelfde U-vormige corridor.

Feitelijk is de hoge aanbouw om en aan de oorspronkelijke boerderij, 
gebouwd voor extra ruimte. De gehele woonboerderij vormt zo een 
authentiek geheel, met respect voor de landelijke stijl. De vloeren en pla-
fonds in de aanbouw zijn doorlopend; de ruimtes zijn te variëren dankzij 
de tussenwanden. 

Vloerafwerking: houten planken, gebakken klinkers
Wandafwerking: stucwerk
Plafondafwerking: stucwerk, houten balken 

Hal en corridor: circa 14 m²
Slaapkamer 1: circa 26 m²
Badkamer 1: circa 3 m²
Slaapkamer 2: circa 13 m²
Slaapkamer 3: circa 14 m²
Slaapkamer 4: circa 20 m²
Badkamer 2: circa 13 m²
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VERDIEPING

Op de eerste etage zijn nog twee bijzonder ruime slaapkamers te 
vinden.

Onder de rietgedekte kap is via de originele trap in de woonkamer 
de compacte vide met dakvenster – ideaal als speel- en huiswerk-
hoek – met bergnissen bereikbaar die naar slaapkamer 5 voert. In 
hetzelfde hout als de originele vloer is bergruimte onder de dak-
schuinte gemaakt.

De zesde en laatste slaapkamer is bereikbaar via de trap in de 
slaapvleugel, gelegen boven de badkamer. Onder de trapopgang 
is inventief ruimte gecreëerd voor twee wasmachines, droger en 
opbergmogelijkheden; praktisch, vlakbij de familiebadkamer. De 
slaapkamer zelf heeft eveneens een dakraam en bergruimte onder 
de dakschuinte.

Vloerafwerking: houten planken, vloerbedekking
Wandafwerking: stucwerk
Plafondafwerking: stucwerk

Slaapkamer 5: circa 16 m²
Slaapkamer 6: circa 8 m²
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MULTIFUNCTIONEEL
BIJGEBOUW 
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MULTIFUNCTIONEEL BIJGEBOUW

Dit zelfstandige en fraaie vrijstaande gebouw in dezelfde stijl als 
de woonboerderij. Het geheel is uitgerust met verwarming, een 
keukenblok met kooktoestel en koelkast. Verder is er een 6-per-
soons houten saunacabine, douche en relaxruimte. 

De mogelijkheden zijn talrijk: van praktijk aan huis tot B&B, van 
zelfstandig woonappartement voor ouder of kind tot bedrijfsruim-
te.

Aan de andere kant van het bijgebouw is nu een grote berging/
schuur, de voormalige paardenbox. Deze is dankzij de verwarming 
altijd vorstvrij. In deze berging zijn de zwembadketel en -installatie 
ondergebracht. Via de vaste buitentrap is de bergzolder bereik-
baar.

De berging / voorheen paardenstal is bijzonder geschikt voor 
bijvoorbeeld fietsen, tuingereedschap en -meubels en een extra 
vriezer. Met relatief eenvoudige aanpassingen is dit gedeelte als 
extra bedrijfs- of woonruimte te benutten. Er zijn bijvoorbeeld al 
een uitstortgootsteen en een aansluiting voor een toilet.

Vloerafwerking: tegelvloer, plavuizen
Wandafwerking: stucwerk, tegels
Plafondafwerking: houten balken

Sauna: circa 3 m²
Douche: circa 2 m²
Relaxruimte: circa 9 m²
Schuur / paardenbox: circa 9 m²
Bergzolder: circa 12 m²
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multifunctioneel bijgebouw  - begane grond & verdieping
aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend
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multifunctioneel bijgebouw  - begane grond (OPTIONELE INDELING)
aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

OPTIONELE INDELING 
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BUITENRUIMTE
& 

BUITENZWEMBAD 
MET OVERKAPPING
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TUIN MET BUITENZWEMBAD

Rondom heeft deze woonboerderij een zee van buitenruimte, met 
gazons (in 2019 opnieuw ingezaaid), speel- en sportweide, ver-
zonken trampoline met taxushaag rondom, volwassen groen en 
statige (fruit)bomen. Het gehele domein is omheind met hekwerk 
en elektrische poorten, dus veilige ruimte voor kinderen en huis-
dieren. Het parkeerterrein met verlichting en leibegroeiing kan 
separaat worden afgesloten; wel zo veilig.

Het geheel is in zijn totaliteit echt áf en in de zomer een groene 
oase. Andere gebruiksmogelijkheden zijn legio; denk aan een 
groente- en kruidentuin, het houden van kippen of zelfs een paard 
of pony.

Afgeschermd door de woonboerderij zelf, de met riet overkapte 
deel en de blinde zijmuur van het bijgebouw, doet de achtertuin 
met terras, oude eiken-, peren- en notenbomen knus aan, terwijl 
de privacy volop gewaarborgd is. De overkapping kan multifunc-
tioneel worden benut; als overdekt terras, buitenkamer, tuinhuis, 
werkruimte of stalling.

Voorbij het bijgebouw is het verwarmde buitenzwembad (af-
meting circa 11 bij 7 meter) met zonnevlonder rondom. De over-
kapping bij het bad is een fijne barbecue- en buitenkeuken met 
koelkast, tv en loungeruimte. Bij het zwembad is ook een jacuzzi 
gemaakt. In de zomer zorgen de hoge beukenhagen en begroei-
ing rondom voor volop privacy. Het zwembad is sowieso beveiligd 
met afsluitbaar hekwerk rondom. 

Opzij van het zwembad en bijgebouw is nog een extra en recent 
aangelegde tuindeel. Dankzij houthok, vuurplaats en buitenbank 
noemen de huidige bewoners dit hun ‘whiskyplek’, om van de on-
dergaande zon te genieten. In de zomer is deze relaxtuin volledig 
aan het zicht onttrokken dankzij de volwassen begroeiing rondom. 
In deze bijtuin zijn de stations voor de robotmaaiers geïnstalleerd.
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LOCATIE EN UITZICHT

De woonboerderij wordt omgeven door  boerderijen, weides en 
velden met landbouwgewassen, zoals mais. In de omgeving lopen 
schapen, paarden, ganzen en ander vee. In combinatie met het 
eigen, volwassen groen rondom zorgt dat voor optimale rust en 
pure privacy. Aan de overkant van de weg is fraai bos richting de 
Oostappense Heide.

OMMEL - ASTEN EN OMGEVING

Ommel is een kleine kern die eenvoudig bereikbaar is via het dub-
bele en verlichte fietspad tot in het dorp. In de nabije omgeving 
zijn diverse maneges en een boerderijcamping, met verderop 
camping en vakantiepark Prinsenmeer.

Binnendoor zijn onder meer bedrijventerrein ZO Brabant, de Au-
tomotive Campus en de Helmondse wijk Brouwhuis eenvoudig en 
snel per fiets en auto bereikbaar.

Ook Asten aan de andere kant van de A67 is vlakbij; deze goed uit-
geruste gemeente biedt een variatie aan supermarkten, winkels, 
horeca, sport en andere voorzieningen. Het charmante Museum 
Klok & Peel en Klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts zijn er geves-
tigd. Voorbij Asten zijn onder meer Kasteel Asten en Nationaal 
Park De Groote Peel te vinden, op fietsafstand.

Doorgaande verbindingen N270 (Eindhoven-Nuenen-Helmond) en 
N279 (Veghel-Helmond-Asten-Roermond) en snelweg A67 (Ant-
werpen-Eindhoven-Venlo-Duitsland) zijn vlakbij. Binnen een half 
auto-uur zijn dus diverse grote steden bereikbaar.

AFSTAND TOT NABIJGELEGEN VOORZIENINGEN

Basisschool (OBS het Toverkruid)   : ca. 2,6 kilometer
Middelbare school (Alfrink College)   : ca. 6,1 kilometer
Middelbare school (Willibrord Gymnasium) : ca. 6,3 kilometer
Technische Universiteit Eindhoven    : ca. 20,6 kilometer
Internationale School Eindhoven   : ca. 34,6 kilometer
Kinderopvang (Femkesfarm)   : ca. 3,0 kilometer

Huisarts (Asten)     : ca. 4,0 kilometer
Ziekenhuis (Elkerliek Asten)    : ca. 4,9 kilometer

Gemeentehuis     : ca. 5,3 kilometer

Supermarkt (SPAR)      : ca. 2,1 kilometer
Supermarkt (PLUS)     : ca. 5,1 kilometer
Voetbalvereniging     : ca. 2,2 kilometer
Tennisvereniging     : ca. 4,4 kilometer
Hockeyvereniging     : ca. 5,6 kilometer
Golfbaan (het Woold)    : ca. 9,4 kilometer

Vliegveld Eindhoven Airport    : ca. 32,8 kilometer
NS station (Eindhoven)    : ca. 9,3 kilometer
Bushalte (Onze Lieve Vrouweplein)   : ca. 2,4 kilometer
Tankstation (Tamoil)     : ca. 3,4 kilometer
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Hoge Raam 3

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 29 maart 2017
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 1:1000

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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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Oostappensedijk 46

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 3 januari 2020
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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Voor het volledige bestemmingsplan, raadpleeg www.ruimtelijkeplannen.nl.
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Verkoopprocedure
Alle door Cato Makelaars en de verkoper verstrekte informatie moet uitslui-
tend worden gezien als een uitnodiging tot het uitbrengen van een bieding. 
Het doen van een bieding betekent niet automatisch dat u er rechten aan kunt 
ontlenen. Indien de vraagprijs wordt geboden, kan de verkoper beslissen of hij 
dit bod wel of niet aanvaardt. Cato Makelaars raadt geïnteresseerden aan, voor 
het doen van een bieding, een eigen NVM makelaar in te schakelen voor profes-
sionele begeleiding bij de aankoop.

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

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

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

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

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

Onderzoeksplicht
De verkoper van de woning heeft een zogenaamde informatieplicht. De koper 
heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem of haar van 
belang (kunnen) zijn. Zo ook dient de koper zich te laten informeren over de 
financieringsmogelijkheden op basis van arbeidssituatie, inkomen, leningen 
en andere persoonlijke verplichtingen. Cato Makelaars raadt geïnteresseerden 
aan, voor het doen van bieding, degelijk onderzoek te (laten) verrichten naar de 
algemene en specifieke aspecten van de woning. Nog beter is het om een eigen 
NVM makelaar in te schakelen voor de aankoopbegeleiding.

Verkoopdocumentatie
Alle hierbij vermelde gegevens zijn naar beste kennis en wetenschap en te 
goeder trouw door ons weergegeven. Mocht nadien blijken dat er afwijkingen 
zijn (bijvoorbeeld in plattegronden, oppervlaktes en inhoud), dan kan men zich 
hierop niet beroepen. Alhoewel zorgvuldigheid is betracht, wordt inzake de 
juistheid van de inhoud van deze verkoopdocumentatie, noch door de eigenaar 
noch door de verkopend makelaar, enige aansprakelijkheid aanvaard en kunnen 
er geen rechten aan worden ontleend. De maten van de plattegronden kun-
nen afwijken aangezien de tekeningen soms verkleind weergegeven (moeten) 
worden.

Bedenktijd (Wet Koop Onroerende Zaken)
Als u een woning koopt, krijgt u sinds 01 september 2003 drie dagen bedenktijd. 
Gedurende deze periode kunt u de overeenkomst alsnog ongedaan maken. De 
bedenktijd gaat in zodra de koper de door beide partijen getekende koopover-
eenkomst of een kopie daarvan krijgt overhandigd. Indien u als koper, binnen 
de 3 dagen van de wettelijke bedenktijd de koop ontbindt, zijn wij als kantoor 
genoodzaakt om hiervoor € 250,-- administratie kosten in rekening te brengen.

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

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

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

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

Wij leiden allemaal een druk bestaan door ons werk, huishouden, kinde-
ren etc. Het Cato team wil u graag optimaal begeleiden bij het aankopen 
en verkopen van een goed huis. 

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

WAAROM CATO MAKELAARS?

OPENINGSTIJDEN

Ons kantoor is geopend op werkdagen van 09.00 uur tot 17.30 uur. 
Mocht het u doordeweeks niet schikken, dan zijn wij graag bereid om 
een afspraak met u te maken om u op zaterdag of zondag te woord te 
staan.

1.

2.

3.

4.

5.
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Beemdstraat 5       T 040 29 00 620

5653 ma Eindhoven      M 06 10 34 56 57

www.catomakelaars.nl      info@catomakelaars.nl


