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Geachte heer, geachte mevrouw,

Dank voor uw interesse in deze ruime en lichte uitgebouwde gezins-
woning vlakbij het centrum van Nuenen. Om u een helder en compleet 
beeld van dit vrijstaande gezinshuis te geven, bevat deze documenta-
tie de volgende informatie:

Introductie       6
Feiten & Cijfers      8

Foto’s        12 - 47

Indeling (plattegronden)     48 - 51
Indeling (uitgebreide omschrijving)    52 - 57

Locatie en omgeving      58 - 63
Algemene informatie      64 - 68

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 instapklare woning krijgt.

Met hartelijke groet,

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

Thank you for your interest in this spacious, light and extended family 
home near the centre of Nuenen. In order to give you a clear and 
complete picture of this detached family house, this documentation 
contains the following information:

Introduction  6
Facts & Figures  8

Pictures  12 - 47

Layout (floor plans)  48 - 51
Classification (detailed description)  52 - 57

Location and surroundings  58 - 63
General information  64 - 68

This documentation has been compiled with the utmost care to give you 
a good first impression. Of course we are at your service to answer your 
questions. We would be happy to make an appointment for an extensive 
viewing, so that you can get a personal and even better picture of this 
ready to live in house.

With cordial greetings,

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



5 PLUSPUNTEN VAN DEZE COMPLEET GEMODER-
NISEERDE, LICHTE GEZINSWONING MET CAR-
PORT EN TUIN OP ZONZIJDE

1. Ruimte. Dankzij de ingrijpende ver- en aanbouw in 2007 beschikt 
het huis over ruim voldoende en ruime kamers, om er als gezin fijn 
te kunnen (samen)leven, met beneden vele, open zichtlijnen.

2. Licht. Lichtkoepels, dakramen, beglaasde binnendeuren en 
vooral veel raampartijen rondom zorgen voor optimaal zicht en 
daglicht.

3. Ligging. Pal tegen het centrum van Nuenen, met allerlei horeca 
en dagelijkse winkelvoorzieningen op wandelafstand en toch in 
een rustige woonomgeving.

4. Privacy. De brede en volwassen begroeide achtertuin op het 
zuidoosten is volledig omheind en heeft geen inkijk.

5. Centraal. Onderwijs en alle andere voorzieningen van steden 
Helmond en Eindhoven zijn vlakbij, in de slimme Brainportregio.
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5 PLUS POINTS OF THIS COMPLETELY 
MODERNIZED, LIGHT FAMILY HOME WITH 
CARPORT AND GARDEN ON SUNNY SIDE

1. Space. Thanks to the far-reaching renovation and extension in 
2007, the house has ample and spacious rooms to enjoy living (to-
gether) as a family, with many open lines of sight downstairs.

2. Light. Skylights, glazed interior doors and above all many win-
dows all around provide optimum visibility and daylight.

3. Location. Right next to the centre of Nuenen, with all kinds of 
restaurants, cafés and daily shopping facilities within walking dis-
tance and yet in a quiet residential area.

4. Privacy. The wide and mature backyard on the southeast is fully 
fenced and has no views.

5. Central. Education and all other facilities of the major cities of 
Helmond and Eindhoven are nearby, in the smart Brainport region.
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INTRODUCTIE

De huidige eigenaren hebben sinds 2007 met veel plezier dit fijne 
huis bewoond. Ze hebben destijds de woning naar hun eigen 
wensen gemoderniseerd én uitgebouwd: “Alles is vernieuwd, van 
riolering tot elektra. Zelfs het dak is eraf geweest. We hebben het 
karkas van de originele woning laten staan en het vooraanzicht is 
hetzelfde gebleven. De vroegere garage met carport is onderdeel 
van de uitbouw geworden aan de linkerzijde van de woning.”
Aan de andere kant is bovendien in 2015 een afgesloten carport 
toegevoegd: “Toen de buren een nieuwe garage bouwden, kon-
den wij eenvoudig een overkapping met lichtkoepels maken.”

Tijdens de ingrijpende renovatie is bovendien het huis fors uitge-
breid. De aanbouw heeft er behoorlijke ruimte bijgekregen, het 
huis zelf ook, door de gehele achtergevel tot en met de zolder te 
verplaatsen.

Ook de voor- en achtertuin zijn tijdens dit proces onder handen 
genomen: “We hebben vaste planten en bomen laten staan en 
nieuwe aanplant toegevoegd.”

Toch willen de bewoners verhuizen: “De kinderen zijn uitgevlogen 
en nu is het huis erg groot voor ons beiden. Zoveel ruimte heb-
ben we niet nodig. We willen graag in hetzelfde deel van Nuenen 
blijven. We kunnen nu te voet naar de winkels, het centrum en 
natuurgebied Nuenens Broek, achter sportpark Lissevoort. Omdat 
basisschool, kinderopvang, huisarts en tandarts vlakbij zijn, is deze 
plek voor een gezin helemaal super. Wij zullen vooral de centrale 
ligging in Nuenen en de tuin gaan missen.”
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INTRODUCTION

The current owners have enjoyed living in this fine house since 
2007. They have modernized and expanded the house according 
to their own wishes: “Everything has been renewed, from sew-
erage to electricity. Even the roof has been removed. We left the 
carcass of the original house and the front view has remained the 
same. The former garage with carport has become part of the 
extension on the left side of the house.”
On the other side, an enclosed carport was added in 2015: “When 
the neighbours built a new garage, we could easily create a roof 
with skylights.”

Moreover, during the extensive renovation the house was ex-
panded considerably. The extension has gained quite some space, 
including the house itself, by moving the entire rear facade up to 
and including the attic.

The front and back garden were also taken care of during this 
process: “We left perennials and trees standing and added new 
planting.”

Yet the residents want to move: “The children have flown away 
and now the house is very big for the both of us. We don't need 
that much space. We would like to stay in the same part of Nue-
nen. We can now walk to the shops, the centre and the nature 
reserve Nuenens Broek, behind sports park Lissevoort. Because 
primary school, child care, general practitioner and dentist are 
close by, this is a great place for a family. We will especially miss 
the central location in Nuenen and the garden.”
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Object

Bouwjaar

Kadastraal bekend

Perceeloppervlakte

Woonoppervlakte woning 

Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimtes
 (overkapping entree, carport en balkon) 

Oppervlakte externe berging (tuinhuis)

Totale oppervlakte

Bruto inhoud woning exclusief tuinhuis
(conform meetcertificaat)

Aantal kamers

Parkeren

vrijstaande woning met carport, dubbele oprit en achtertuin op het 
zuidoosten

1960 (in 2007 compleet gemoderniseerd en uitgebouwd)

Gemeente Nuenen, Sectie E, Nummer 5184

 520 m²

circa 260 m²

circa 43 m²

circa 7 m²

circa  310 m²

circa 920 m³

6 kamers (woonkamer, tuinkamer en vier slaapkamers)

carport met dubbele openslaande deuren, volop parkeergelegenheid 
op de twee opritten links en rechts van de woning op eigen terrein en 
volop parkeervakken aan de openbare weg

FEITEN & CIJFERS
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Object

Year of construction

Cadastral known

Land area

Living area

Surface area building-related outdoor areas

Surface external storage

Total surface area

Gross content of dwelling (according to measurement certificate)

Number of rooms

Parking

detached house with carport, double driveway and backgarden facing 
southeast

1960 (completely modernised and expanded in 2007)

municipality of Nuenen, Section E, Number 5184

 520 m²

approximately 260 m²

approximately 43 m²

approximately 7 m²

approximately 310 m²

approximately 920 m³

6 rooms (living room, garden room and four bedrooms)

carport with double doors, ample parking on the two driveways to the 
left and right of the house on private property and plenty of parking 
spaces on the public road.

FACTS & FIGURES
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Energielabel

Isolatie daken
Isolatie gevels

Isolatie vloeren
Isolatie glas

Verwarming 
Vloerverwarming

Warm water

Technische voorzieningen

Materiaal daken

Materiaal gevels

Materiaal vloeren

Materiaal buitenkozijnen

Materiaal binnenkozijnen

is aangevraagd

ja, isolatiedakplaten
ja, spouwmuurkorrels in originele woning, steenwol in nieuwbouw
ja, 10 cm ps schuim gehele begane grond
ja, gehele woning

cv-combiketel Nefit 1996, HR houtkachel in woonkamer
gehele begane grond en badkamer 1e verdieping
cv-combiketel Nefit 1996

- zonnepanelen (14 stuks) op dak uitbouw
- elektrische zonneluifel

schuine daken keramische pannen (2007), platte daken bitumineuze 
dakbedekking (2007)

metselwerk, in spouw gebouwd, gevels oorspronkelijke woning zijn 
gezandstraald

begane grond en 1e verdieping betonnen vloeren, 2e verdieping houten 
vloer

onderhoudsvrije kozijnen in originele woning, hardhouten deuren en 
hardhouten kozijnen in nieuwbouw

houten binnendeurkozijnen houten binnendeurkozijnen

INSTALLATIE & ISOLATIE

MATERIAALGEBRUIK
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Energy label

Insulation roofs
Insulation facades

Insulation floors
Insulation glass

Heating
Underfloor heating

Hot water

Technical facilities

Roof material

Material facades

Material floors

Material outer window frames

Material inner window frames

has been requested

yes, insulating roofing sheets
yes, cavity wall granules in original house, 
stone wool in new construction
yes, 10 cm ps foam throughout the ground floor
yes, entire house

central heating boiler Nefit 1996, HR wood stove in living room
entire ground floor and bathroom 1st floor
central heating boiler Nefit 1996

- solar panels (14 pieces) on roof extension
- electric awning

sloping roofs ceramic tiles (2007), flat roofs bituminous
roofing (2007)

masonry, built in cavity, facades of the original house have been sand-
blasted

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

maintenance-free windows in original home, hardwood doors and hard-
wood windows in new construction

wooden interior door frames wooden interior door frames

INSTALLATIONS AND INSULATION

MATERIAL USAGE
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VRIJSTAANDE WONING- begane grond
aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

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

PROPERTY- first floor
no rights can be derived from these drawings
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VRIJSTAANDE WONING - TWEEDE VERDIEPING
aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

PROPERTY - SECOND FLOOR
no rights can be derived from these drawings
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TUINHUIS
aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

GARDEN SHED
no rights can be derived from these drawings



INDELING

Tijdens de ingrijpende ver- en aanbouw in 2007 is bijzonder veel 
aandacht besteed aan ruimte en raampartijen, waardoor het 
gehele huis, over alle drie de woonverdiepingen, licht en ruimtelijk 
aanvoelt.

BEGANE GROND

De gehele begane grond is voorzien van vloerverwarming. De 
formele entree is aan de linker zijkant van het huis en vanaf de 
brede oprit bereikbaar. In de ontvangsthal met aansluitend het 
portaal, is rechts het toilet met ertegenover naast de voordeur de 
vernieuwde meterkast.

Onder de dichte trap naar de eerste verdieping is een verdiepte 
kelderkast voor proviand. Erachter is de hal met garderobe, de 
achterdeur naar de oprit en toegang tot de keuken. Dankzij de 
diverse raampartijen en de beglaasde keukendeur is dit gehele 
entreegedeelte bijzonder licht.

Dat geldt ook voor de rechthoekige woonkamer, met HR houtka-
chel en eikenhouten parketvloer. Het eetgedeelte in de keuken 
en de woonkamer kunnen afgescheiden worden dankzij de in 
de muur geïntegreerde dubbele schuifdeuren voorzien van glas-
in-lood, zodat ouders en kinderen elk hun eigen verblijfsruimte 
kunnen gebruiken. De dubbele openslaande tuindeuren in het 
eetgedeelte van de keuken geven zicht op de brede achtertuin en 
het kamerhoge raam op het overkapte terras opzij.

Het eetgedeelte in de woonkeuken met plaats voor een flinke 
eet- of speeltafel, loopt door in de keuken zelf met het onderkaste 
eiland, anderhalve spoelbak onder het grote keukenraam richting 
achtertuin, de ingebouwde koelkast, de oven en het kookeiland 
met vijf pitten.

In de naadloos aansluitende open tuinkamer, geeft de kamerhoge 
raampartij zicht op de oprit en de voordeur. De lichtkoepel in de 
overkapping aan de voorzijde buiten en het raam in de zijmuur bui-
ten laten veel daglicht toe. In deze tuinkamer is wederom plaats 
voor een flinke eet- of speeltafel. De dubbele schuifpui geeft toe-
gang tot en kijkt uit op de aangelegde achtertuin.

Direct achter deze tuinkamer ligt een praktische bijkeuken, waar 
nu extra koel-, vries- en keukenapparatuur staat. Er is voldoende 
ruimte voor schappen en andere opbergmogelijkheden. Ook hier 
kijkt een flink raam uit op de achtertuin.

Praktisch alternatief: in de bijkeuken zijn water- en afvoeraanslui-
tingen aangebracht, zodat er eenvoudig een volwaardige bad-
kamer met wastafel en douche op de begane grond kan worden 
gerealiseerd. Eventueel kan de erachter gelegen berging dan ook 
dienstdoen, eveneens met eenvoudige aanpassingen, als extra 
slaapkamer.

Binnendoor is achterin de ruime berging met tegelvloer bereik-
baar. Ook hier zorgen schappen voor bergruimte voor gereed-
schappen en tuinspullen en raam en achterdeur voor daglicht.

Vloerafwerking: natuurstenen tegelvloer (basalt), houten vloer
Wandafwerking: stucwerk, behang
Plafondafwerking: stucwerk                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Ontvangsthal: circa  9 m²
Portaal: circa 8 m²
Woonkamer: circa 35 m²
Woonkeuken: circa 26 m²
Tuinkamer: circa 26 m²
Bijkeuken: circa 9 m²
Berging: circa 14 m²
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LAYOUT

During the far-reaching renovation and extension in 2007, a great 
deal of attention was paid to space and windows, so that the en-
tire house, on all three floors, feels light and spacious.

GROUND FLOOR

The entire ground floor has underfloor heating. The formal en-
trance is on the left side of the house and accessible from the wide 
driveway. In the entrance hall with the portal, on the right is the 
toilet, with the renovated meter cupboard next to the front door.

Under the closed stairs to the first floor is a sunken cellar cup-
board for provisions. Behind is the hall / cloakroom, with the back 
door to the driveway and access to the kitchen. Thanks to the 
various windows and the glazed kitchen door, this entire entrance 
area is very light.

This also applies to the rectangular living room, with HR wood 
stove and oak parquet floor. The dining area in the kitchen and 
the living room can be separated thanks to the double sliding 
doors integrated in the wall with stained glass, so that parents 
and children can each use their own living space. The double patio 
doors in the dining area of the kitchen give a view of the wide rear 
garden, and the room-high window on the covered terrace to the 
side.

The dining area in the kitchen with space for a large dining or play 
table, continues into the kitchen itself with the island with cup-
boards underneath, one and a half sink under the large kitchen 
window towards the backyard, the built-in fridge, the oven and 
the cooking island with five burners.

In the seamlessly connecting open garden room, the room-high 
window gives a view of the driveway and the front door. The sky-
light in the canopy at the front outside and the window in the side 
wall outside allow plenty of daylight. In this garden room there is 
again room for a large dining or play table. The double sliding door 
gives access to and overlooks the landscaped backyard.

Directly behind this garden room is a practical utility room, now 
with extra cooling, freezing and kitchen appliances. There is ample 
space for shelves and other storage options. Again, a large win-
dow overlooks the backyard.

Practical alternative: in the utility room water and drainage con-
nections have been installed, so that a full bathroom with washba-
sin and shower on the ground floor can easily be realized. If nec-
essary, the storage room behind it can be used, also with simple 
modifications, as an extra bedroom.

Behind the utility room is the spacious storage room with tiled 
floor. Here too, shelves provide storage space for tools and gar-
den equipment, and window and back door for daylight.

Floor finish: natural stone tiled floor (basalt), wooden floor
Wall finishing: stucco, wallpaper
Ceiling finish: stucco

Reception hall: approximately 9 m²
Portal: approximately 8 m²
Living room: approximately 35 m²
Living kitchen: approximately 26 m²
Garden room: approximately 26 m²
Utility room: approximately 9 m²
Storage room: approximately 14 m²
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EERSTE VERDIEPING

Dankzij de aanbouw heeft deze etage drie ruime en lichte slaapka-
mers. Naast de vaste trap is een apart tweede toilet. In de hoek is 
een ruime badkamer.

De kinder-, slaap- of werkkamer aan de voorzijde van de woning 
heeft een groot raam en een dubbele muurkast.

Ernaast ligt de ruime en fraai betegelde badkamer met vloerver-
warming, twee wastafels, twee ramen voor veel daglicht, een 
ligbad en een grote inloopdouche.

Aan de achterzijde profiteren beide opvallend ruime slaapkamers 
van het inwendige balkon dat uitkijkt over de achtertuin op het 
zuidoosten. Beide kamers hebben nog extra ramen hoog in de 
zijgevels voor veel daglicht. De grootste slaapkamer heeft boven-
dien een inloopkast onder de trap naar de tweede verdieping, met 
behoorlijke garderoberuimte.

Vloerafwerking: vloerbedekking
Wandafwerking: stucwerk
Plafondafwerking: stucwerk

Overloop: circa 6 m²
Slaapkamer 1: circa 18 m²
Slaapkamer 2: circa 24 m²
Slaapkamer 3: circa 11 m²
Badkamer: circa 10 m²
Balkon: circa 4 m²

TWEEDE VERDIEPING
 
Dit is een volwaardige etage, dankzij de beklede vaste dichte trap 
naar de ruime overloop. Onder het vernieuwde dak (inclusief 
vernieuwde keramische dakpannen) met groot Velux dakraam en 
spanten is een extra, ruime vierde slaap- of werkkamer gecreëerd 
met veel licht.

Op deze bovenste verdieping is overal onder dakschuinte veel 
bergruimte gemaakt achter schuifdeuren. Ook de aparte techni-
sche ruimte / waskamer, met cv-combi-ketel en aansluitingen voor 
wasapparatuur, beschikt over bergruimte en een Velux dakraam.

Op de overloop, naast de houten balustrade rond de trap is, onder 
het grote Velux dakraam ruim voldoende plaats voor een extra 
werk- of speelplek.

Vloerafwerking: vloerbedekking
Wandafwerking: stucwerk
Plafondafwerking: isolatiedakplaten

Overloop 2: circa 14 m²
Slaapkamer 4: circa 24 m²
Waskamer: circa 12 m²
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FIRST FLOOR

Thanks to the extension, this floor has three spacious and bright 
bedrooms. Next to the staircase is a separate second toilet. In the 
corner is a spacious bathroom.

The children's, bedroom or study room at the front of the house 
has a large window and a double wall cupboard.

Next to it is the spacious and beautifully tiled bathroom with un-
derfloor heating, two sinks, two windows for lots of daylight, 
a bath and a large walk-in shower.

At the rear both remarkably spacious bedrooms benefit from the 
internal balcony overlooking the backyard to the southeast. Both 
rooms have additional windows high up in the side walls for plenty 
of daylight. The master bedroom also has a walk-in closet under 
the stairs to the second floor, with ample wardrobe space.

Floor finishing: floor covering
Wall finishing: stucco
Ceiling finish: stucco

Landing: approximately 6 m²
Bedroom 1: approximately 18 m²
Bedroom 2: approximately 24 m²
Bedroom 3: approximately 11 m²
Bathroom: approximately 10 m²
Balcony: approximately 4 m²

SECOND FLOOR

This is a fully-fledged floor, thanks to the fixed staircase to the sec-
ond spacious landing. Under the renewed roof (including renewed 
ceramic roof tiles) with large Velux skylight and rafters, an extra, 
spacious fourth bedroom or study has been created with lots of 
light.

On this top floor there is plenty of storage space under the eaves 
behind sliding doors. The separate technical room / laundry room, 
with central heating boiler and connections for washing equip-
ment, also has storage space and a Velux skylight.

On the landing, next to the wooden balustrade around the stairs, 
under the large Velux skylight there is ample space for an extra 
work or play area.

Floor finishing: floor covering
Wall finishing: stucco
Ceiling finish: roof panels

Landing 2: approximately 14 m²
Bedroom 4: approximately 24 m²
Technical / laundry room: approximately 12 m²
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TUIN MET OVERKAPPING EN TUINHUIS

Het vrijstaande huis is van trottoir en straat gescheiden door een 
voortuin met volwassen beplanting en aan weerszijden een be-
strate oprit voor auto’s of als speelruimte voor kinderen.

De achtertuin ligt op het zuidoosten en heeft de hele dag zon. De 
gehele tuin is omheind, een veilig speelterrein voor kinderen en 
huisdier(en). De privacy is er honderd procent, dankzij de verleng-
de aanbouw links en de aanbouw van de rechterburen die scha-
duwloos inkijk voorkomt. Er zijn verschillende verharde terrassen 
voor zitjes, waarvan twee overkapt, om rustig en op elk moment 
van de dag of avond van zon, schaduw en het buitenleven te ge-
nieten. Dankzij de volwassen begroeiing rondom het gazon – met 
onder meer een Japanse esdoorn – is er praktisch geen inkijk van 
de achterburen.

Bij de dubbele terrasdeuren in de woonkeuken zorgt een grote 
zonwering voor voldoende schaduw. Ernaast is onder de (carport) 
overkapping met twee grote lichtkoepels bergruimte voor haard-
hout en plaats voor een overdekte loungehoek. Dankzij de dub-
bele, afsluitbare poort naar de zij-oprit is dit deel ook als half open 
garage/carport bruikbaar.

In de hoek van de achtertuin staat nog een charmant houten 
tuinhuis. Onder het forse afdak is ruimte voor nog een overkapt 
en schaduwrijk zitje tussen groen en plantenbakken, zonder inkijk 
dankzij de robuuste houten schutting.

Tussen schuur en tuinhuis is ruimte voor fietsen. Het tuinhuis met 
raam is nu in gebruik als extra schuur. Naast de loopdeur is uit het 
zicht achter een taxushaag plaats voor de afvalcontainers.
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GARDEN WITH CANOPIES AND GARDEN HOUSE

The detached house is separated from sidewalk and street by a 
front garden with mature plants and on either side a paved drive-
way for cars or as a play area for children.

The backyard is southeast facing and has sun all day. The entire 
garden is fenced, a safe playground for children and pet(s). The 
privacy is one hundred percent, thanks to the extended extension 
on the left and the extension on the right which prevents shad-
owless views. There are several paved terraces for seating, two of 
which are covered, to quietly and at any time of the day or evening 
enjoy the sun, shade and the outdoors. Thanks to the mature 
vegetation around the lawn - including a Japanese maple - there is 
practically no view of the rear neighbours.

At the double patio doors in the living kitchen, a large awning pro-
vides sufficient shade. Next to it, under the (carport) canopy with 
two large skylights, there is storage space for firewood and space 
for a covered lounge area. Thanks to the double, lockable gate to 
the side entrance, this part can also be used as a half open garage/
carport.

In the corner of the backyard is another charming small wooden 
garden house. Under the substantial canopy there is room for 
another roofed and shaded sitting area between greenery and 
planters, without any view thanks to the robust wooden fence.

Between the barn and the garden shed there is room for bicycles. 
The garden shed with window is now in use as an extra barn. Next 
to the door there is place for waste containers out of sight behind 
a yew hedge.
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LOCATIE EN UITZICHT

De Weverstraat is een lokaal doorgaande weg, pal tegen het cen-
trum van Nuenen. Aan de voorzijde kijkt het huis uit op deze lom-
merrijke straat, aan de achterkant op de groen en brede tuin.

Het sfeervolle centrum van Nuenen, met gevarieerde horeca, tal 
van winkels en onder meer cultureel centrum Het Klooster en het 
bekende Park, ligt op korte wandelafstand. Supermarkten, win-
kels, medische voorzieningen, basisschool en kinderopvang zijn er 
binnen handbereik. Het groene buitengebied, met onder meer na-
tuurgebied Nuenens Broek, sportpark De Lissevoort en charmante 
landweg Boord zijn op korte wandel- en fietsafstand.

NUENEN C.A. EN OMGEVING

Nuenen c.a. (cum annexis = met toebehoren), dat bestaat uit de ker-
nen Nuenen, Nederwetten en Gerwen, is een groene buurgemeente 
van Eindhoven. Het dorp heeft zelf alles in huis als aangename 
woonplaats: van sport en verenigingsleven tot uitstekende horeca – 
waaronder De Lindehof van Soenil Bahadoer met twee Michelinster-
ren - en winkels, en van groen en rust tot levendigheid.

De gemeente staat wijd en zijd bekend als Van Gogh-dorp, omdat 
de beroemde schilder er jaren woonde en werkte. Vincent van Gogh 
was er zéér productief en maakte er beroemde werken, zoals De 
Aardappeleters. Museum Vincentre verhaalt over zijn Nuenense 
periode. Er zijn tientallen relevante locaties in en om het dorp waar 
hij schilderde en schetste en waar bijzondere beelden en gebouwen 
zijn, inclusief een speciaal fietspad.

AFSTAND TOT NABIJGELEGEN VOORZIENINGEN

Basisschool (De Dassenburcht)  : ca. 75 meter
Middelbare school (Nuenens College) : ca. 1,1 kilometer
Middelbare school (Eckart College)  : ca. 4,4 kilometer
Technische Universiteit Eindhoven  : ca. 5,4 kilometer
Internationale School (Eindhoven)  : ca. 10,3 kilometer
Kinderopvang (Erica)    : ca. 75 meter

Huisarts (Hanneke Boek)    : ca. 350 meter
Tandarts (praktijk Catshuys)   : ca. 75 meter
Ziekenhuis (Maxima Medisch Centrum) : ca. 5,7 kilometer

Gemeentehuis    : ca. 1,0 kilometer

Supermarkt (Jumbo)    : ca. 500 meter
Supermarkt (Albert Heijn)   : ca. 500 meter
Supermarkt (Aldi)    : ca. 450 meter

Restaurant (diverse in centrum)  : ca. 800 meter

Sporthal      : ca. 1,7 kilometer
Zwembad (binnen)     : ca. 1,2 kilometer
Voetbalveld     : ca. 2,9 kilometer
Tennisvereniging    : ca. 700 meter
Golfbaan (Welschap)    : ca. 11,7 kilometer

Vliegveld Eindhoven Airport   : ca. 14,3 kilometer
NS-station (Eindhoven Centraal)  : ca. 6,7 kilometer
Bushalte (Europalaan)                : ca. 1,0 kilometer
Tankstation (AVIA)    : ca. 1,8 kilometer
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LOCATION AND VIEWS

The Weverstraat is a local through road, right against the centre of 
Nuenen. At the front, the house overlooks this leafy street, at the 
back the green and wide garden.

The atmospheric centre of Nuenen, with its varied restaurants, 
cafés, numerous shops and cultural centre Het Klooster and the 
famous Park, is a short walk away. Supermarkets, shops, medical 
facilities, primary school and childcare are within easy reach. The 
green outdoor area, including nature reserve Nuenens Broek, 
sports park De Lissevoort and charming country road Boord are 
within short walking and cycling distance.

NUENEN C.A. AND SURROUNDINGS

Nuenen c.a. (cum annexis = with accessories), which consists of 
the nuclei Nuenen, Nederwetten and Gerwen, is a green neigh-
bouring municipality of Eindhoven. The village itself has everything 
as a pleasant place to live: from sports and club life to excellent 
restaurants - including De Lindehof van Soenil Bahadoer with two 
Michelin stars - and shops, and from greenery and tranquillity to 
liveliness.

The municipality is widely known as a Van Gogh village because 
the famous painter lived and worked here for many years. Vincent 
van Gogh was very productive here and produced famous works, 
such as The Potato Eaters. Museum Vincentre tells the story of 
his Nuenen period. There are dozens of relevant locations in and 
around the village where he painted and sketched and where 
there are special statues and buildings, including a special cycle 
path.

DISTANCE TO NEARBY FACILITIES

Primary school (De Dassenburcht)   : approx. 75 meters
Secondary school (Nuenens College)  : approx. 1,1 kilometer
Secondary school (Eckart College)   : approx. 4,4 kilometers
Eindhoven University of Technology  : approx. 5,4 kilometres
International School (Eindhoven)   : approx. 10,3 kilometers
Childcare (Erica)     : ca. 75 meters 

General practitioner (Hanneke Boek) : approx. 350 meters
Dentist (Catshuys practice)    : approx. 75 meters
Hospital (Máxima Medical Centre)   : approx. 5,7 kilometers
Hospital (Catharina)     : approx. 6 kilometers

Town hall     : approx. 1.0 km

Supermarket (Jumbo)    : approx. 500 meters
Supermarket (Albert Heijn)    : approx. 500 meters
Supermarket (Aldi)     : approx. 450 meters

Restaurant (several in the centre)   : approx. 800 meters

Sports hall      : approx. 1.7 kilometers
Swimming pool (indoor)    : approx. 1,2 kilometers
Football field      : approx. 2,9 kilometers
Tennis club      : approx. 700 meters
Golf course (Welschap)    : approx. 11,7 kilometers

Eindhoven Airport     : approx. 14,3 kilometers
NS railway station (Eindhoven Central)  : approx. 6,7 kilometers
Bus stop (Europalaan)    : approx. 1,0 kilometers
Petrol station (AVIA)     : approx. 1,8 kilometers
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 30 maart 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

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Nuenen
E
5184

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.

Uw referentie: Weverstraat 49
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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


