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Geachte heer, Geachte mevrouw,

Dank voor uw interesse in deze in jaren ‘30 stijl recent opgeleverde nieuwbouw 
twee-onder-één kapwoning met geschakelde garage. Om u een helder en com-
pleet beeld te geven van deze nieuwe woning, welke naar eigen smaak kan 
worden afgewerkt (vloeren en wanden), bevat deze documentatie de volgende 
informatie:

Introductie         4
Feiten & Cijfers        5 - 6

Foto’s          7 - 15
Indeling (plattegronden)       16 - 18
Indeling (uitgebreide omschrijving)      20 - 21

Locatie en omgeving                    22 - 25
Algemene informatie                    26 - 28
 

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 hoogwaardig gebouwde nieuw-
bouwwoning nabij het centrum van Asten.

Met hartelijke groeten,

Mevrouw W.A.M. Kanters RMT
T 06 10 34 56 57
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6 PLUSPUNTEN VAN DEZE DEZE NIEUW GEBOUWDE TWEE-ONDER-ÉÉN 
KAPWONING MET GARAGE EN TUIN

1. Recent opgeleverd. Nieuw gebouwde woning inclusief complete, luxe keuken met inbouwap-
paratuur, (in juni 2020 geplaatst), een luxe toilet als ook een complete, luxe badkamer. Wanden 
en vloeren zijn nog naar eigen inzichten en wensen af te werken.

2. Voor- en achtertuin: Naar eigen inzicht, nog aan te leggen voortuin en achtertuin, op het 
noordwesten gelegen.

3. Energielabel A. Optimaal geïsoleerd en voorzien van zeven zonnepanelen aan de voorzijde ten 
behoeve van minimaal energieverbruik.

4. Jaren ‘30 architectuur. Met diverse typische stijldetails, zoals vakmanschap-metselwerk en 
brede overstekken.

5. Praktische indeling. Keuken met kookeiland, eetkamer met openslaande tuindeuren, woonka-
mer aan de voorzijde, vier slaapkamers en luxe, complete badkamer op de verdieping.

6. Centrale ligging. Vlakbij natuur en groen en toch op maar 5 minuten lopen van de bruisende 
levendigheid van het dorpscentrum met alle benodigde dagelijkse voorzieningen binnen handbe-
reik, zoals supermarkt, scholen, kinderopvang, et cetera.
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INTRODUCTIE

Bent u op zoek naar een energiezuinige, recent opgeleverde en stijlvolle woning, waarbij u de 
wanden, vloeren nog naar eigen smaak kunt afwerken?  Dan is deze nieuwbouw twee-onder-
één kapwoning met geschakelde garage aan Prins Bernhardstraat 45-A te Asten, echt de moeite 
waard om te bekijken. Voor een ware en juiste beleving van deze woning is een bezichtiging aan 
te raden. Wij arrangeren graag een afspraak om samen met u te gaan kijken en u van informatie 
te voorzien.

Cato Makelaars biedt u namens de eigenaar te koop aan:

Op loopafstand van alle dagelijkse voorzieningen en het dorpscentrum, recent opgeleverde en 
energiezuinige nieuwbouwwoning, type twee-onder-één kap met aangebouwde halfsteense 
garage, luxe keuken met alle inbouwapparatuur, aansluitend eetkamer met openslaande 
tuindeuren, woonkamer met volop lichtinval aan de voorzijde, drie slaapkamers  op de eerste 
verdieping met complete luxe badkamer, ruime open zolderruimte op de tweede verdieping en 
achtertuin op het noordwesten.

Deze woning wordt geleverd inclusief keuken met kookeiland en inbouwapparatuur, gastentoi-
let op de begane grond en complete badkamer met ligbad, inloopdouche, twee wastafels en 
toilet op de eerste verdieping.

Koper dient rekening te houden met kosten voor de afwerking van de vloeren en de wanden 
van de gehele woning als ook met de inrichting van de voortuin met oprit naar de garage en de 
achtertuin.
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FEITEN & CIJFERS

Object        : recent gebouwde twee-onder-één kap-  
         woning met garage 

Bouwjaar      : 2020

Kadastraal bekend     : Gemeente Asten
            Sectie G
          Nummers 5503 en 5544

Perceeloppervlakte      : 201 m²

Woonoppervlakte hoofdfunctie    : circa 151 m²
Gebruiksoppervlakte garage    : circa 16 m²
Totale gebruiksoppervlakte     : circa 167 m²

Inhoud woning exclusief garage   : circa 572 m³

Aantal  kamers     : vijf kamers (woonkamer, vier slaapkamers)

Parkeren      : garage (1 parkeerplaats), oprit (1 parkeer-
           plaats), alsmede volop openbare parkeer-
         gelegenheid in de directe omgeving. 
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INSTALLATIE & ISOLATIE

Energielabel      : A

Isolatie daken     : ja
Isolatie gevels     : ja
Isolatie vloeren    : ja     
Isolatie glas     : ja, gehele woning

Verwarming     : cv-combi-ketel 2020
Vloerverwarming     : gehele begane grond
Warm water     : cv-combi-ketel 2020

MATERIAALGEBRUIK

Materiaal daken    : schuine daken gebakken dakpannen, 
        platte daken  bitumineuze dakbedekking
Materiaal gevels    : bakstenen
Materiaal vloeren    : betonnen vloeren gehele woning
Materiaal buitenkozijnen   : hardhouten kozijnen, ramen en deuren,
        voorzien van HR++ beglazing
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BEGANE GROND 
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

Woon-/eetkamer: circa 40 m²
Keuken: circa 7 m²
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EERSTE VERDIEPING 
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

Overloop: circa 7 m²
Slaapkamer 1, inloopkast: circa 17 m²
Slaapkamer 2: circa 11 m²
Slaapkamer 3: circa 8 m²
Badkamer: circa 9 m²
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TWEEDE VERDIEPING 
Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

Zolderverdieping: circa 42 m²
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INDELING BEGANE GROND

Via de oprit naar de garage met overdekte entree, bereikt u de hardhouten voordeur aan de 
zijgevel van de woning.

DE ONTVANGSTHAL
Vanuit de ontvangsthal is er toegang tot het gastentoiliet, de meterkast, de woon-/eetkamer en 
de dichte trapopgang naar de eerste verdieping.

Het luxe toilet is halfhoog betegeld en voorzien van een vrijhangend closet en een fontein. Er is 
mechanische ventilatie.

DE WOON-/EETKAMER
De woonkamer is aan de voorzijde van de woning en is uitgevoerd met grote raampartijen met 
veel lichtinval. Het eetgedeelte bevindt zich aan de achterzijde van de woning. Vanuit het eetge-
deelte is er via de dubbele openslaande tuindeuren, uitzicht op de achtertuin. De eetkamer staat 
in open verbinding met de keuken.

DE KEUKEN
De luxe en complete keuken, (medio juni 2020 geplaatst), is van alle gemakken voorzien met 
een kookeiland aan de zijde van de eetkamer en een aanrecht met spoelbak aan de andere zijde. 
De keuken is uitgevoerd van een 4-pits gaskookplaat met afzuigkap, een combi-oven / magne-
tron, een koelkast en een vaatwasser. Vanuit de keuken is er een loopdeur naar de achtertuin.

INDELING EERSTE VERDIEPING
 
Via de vaste vurenhouten trap in de ontvangsthal, komt u op de overloop met balustrade. De 
overloop biedt toegang tot drie slaapkamers, een luxe en complete badkamer als ook de open 
trapopgang naar de tweede verdieping. 

DE SLAAPKAMERS
Slaapkamer 1 is gelegen aan de voorzijde van de woning, heeft een afmeting van circa 3.65 x 
3.10 m en geeft toegang tot een (garderobe)inloopkast. Slaapkamer 2 is gelegen aan de achter-
zijde van de woning, met veel lichtinval middels twee raampartijen en heeft een afmeting van 
circa 3.80 x 3.35 m. Slaapkamer 3 is tevens aan de achterzijde van de woning gelegen en heeft 
een afmeting van circa 3.00 x 2.28 m.

DE BADKAMER
De luxe en complete badkamer is ruim bemeten en voorzien van een ligbad met thermostaatkraan, 
een inloopdouche met thermostaatkraan en stortdouche, twee wastafels met eenhendelkranen en een 
2e vrijhangend closet. Deze luxe badkamer is uitgevoerd met inbouwspots, een handdoekradiator, me-
chanische ventilatie en natuurlijke ventilatie middels het kiepraam.

INDELING TWEEDE VERDIEPING

Via een vaste open trap bereikt u de ruime, vrij indeelbare open zolderverdieping met dakraam. 
Op deze verdieping is de opstelling van de cv-combi-ketel, de mechanische ventilatie en de om-
vormer van de 7 zonnepanelen gesitueerd. 
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GARAGE

De halfsteense garage aan de linker zijgevel van de woning is zowel middels de stalen kantel-
deur aan de voorzijde, als middels een loopdeur aan de zijgevel vanuit de tuin bereikbaar. De 
afmeting bedraagt circa 2.97 x 5.53 m.

TUIN

Zowel de voortuin met links de oprit naar de garage, als ook de achtertuin zijn nog geheel naar 
eigen inzicht in te delen en in te richten. De achtertuin is op het noordwesten gelegen.

LOCATIE EN UITZICHT

Het nieuwbouwproject ‘Wonen aan de Linde’ wordt gekenmerkt door een diversiteit aan ap-
partementen, lofts, rijwoningen, patiowoningen, twee-onder-één kap woningen en enkele 
vrijstaande woningen.

WONEN AAN DE LINDE
Dit nieuwbouwproject is gelegen op de hoek van de Prins Bernhardstraat en de Industrielaan. 
Direct aan de Prins Bernhardstraat bevinden zich diverse eetgelegenheden. In de nabijheid van 
deze nieuwe wijk is zowel het centrum van Asten, als bosrijk gebied gelegen. Teven is Basis-
school ‘Het Talent’ op loopafstand gelegen.

De wijk is gunstig gelegen ten opzichte van de uitvalswegen A67 richting Eindhoven/Venlo en 
N279 richting Helmond/Veghel. 
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AFSTAND TOT NABIJGELEGEN VOORZIENINGEN

Basisschool (Het talent)       : ca. 950 meter
Middelbare school (Varendonck College)     : ca. 1,9 kilometer
Technische Universiteit Eindhoven      : ca. 24,2 kilometer
Internationale School (Eindhoven)      : ca. 33 kilometer
Kinderopvang (Klein Duimpje)      : ca. 800 meter

Huisarts (Campanula)         : ca. 800 meter
Tandarts (Tandartspraktijk Asten)       : ca. 700 meter
Ziekenhuis (Elkerliek)        : ca. 850 meter

Gemeentehuis Asten        : ca. 550 meter
 
Supermarkt (PLUS)        : ca. 290 meter 
Supermarkt (Albert Heijn)       : ca. 450 meter
Restaurant (Diversen)       : ca. 500 meter

Sporthal         : ca. 1,0 kilometer
Voetbalveld         : ca. 1,9 kilometer
Hockeyvereniging        : ca. 1,9 kilometer
Tennisvereniging        : ca. 1,1 kilometer
Golfbaan (het Woold)       : ca. 5,6 kilometer

Vliegveld Eindhoven Airport       : ca. 31,6 kilometer
NS station (Deurne)         : ca. 7,9 kilometer
Bushalte (Tuinstraat)        : ca. 600 meter
Tankstation (Shell)        : ca. 600 meter

ASTEN EN OMGEVING

Op 1 januari 2019 had de gemeente Asten, bestaande uit Asten, Heusden en Ommel, 16.710 in-
woners, Asten heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een moderne gemeente, waar het 
plezierig wonen, werken en recreëren is. 

Asten biedt zowel inwoners als toeristen een hoog en gevarieerd pakket aan. De prachtige 
natuurlijke omgeving van Asten nodigt uit tot het maken van vele wandel- en fietstochten op 
bijvoorbeeld de Strabrechtse Heide en de Oostappense Heide. Ook grenst Asten aan het 30 hec-
tare grote Nationale Park De Groote Peel. 

‘Het is Asten wat de klok slaat’. Wie Asten zegt, zegt klokken. In alle uithoeken van de wereld 
treft u namelijk klokken aan die in Asten zijn gegoten. Maar tegelijkertijd zijn klokken uit alle 
wind-streken in Asten te bewonderen in de unieke collectie van het Beiaard- en natuurmuseum. 
Asten heeft echter meer te bieden dan klokken alleen. Er zijn diverse mooie plekjes en gebou-
wen, zoals de Paagman sterrenwacht, natuurgebied De Groote Peel, vele oude boerderijen, een 
kasteel-ruïne, de molen en een botanische tuin! In Asten is veel te beleven. Zie voor meer infor-
matie www.asten.nl
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 26 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

Asten
G
5503

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: Wonen aan de Linde
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algemene informatie

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 waarborgsom of bankgarantie van tenminste tien procent van de koopsom 
die wordt voldaan aan de notaris is daarin gebruikelijk. Voorbehouden kunnen alleen worden opge-
nomen (bijvoorbeeld voor het verkrijgen van financiering) indien deze uitdrukkelijk bij de bieding zijn 
vermeld.

Onderzoeksplicht
De verkoper van de woning heeft een zogenaamde informatieplicht. De koper heeft een eigen onder-
zoeksplicht naar alle zaken die van belang (kunnen) zijn.
Als koper is het voor u ook zaak u te (laten) informeren over de financieringsmogelijkheden 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 weerge-
geven. 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 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 koop-
overeenkomst of een kopie daarvan krijgt overhandigd. Ontbindt u binnen de drie dagen van de wette-
lijke bedenktijd de koop, dan zijn wij genoodzaakt 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 contact 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 

•
•
•
•
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adviesgesprek.

waarom cato makelaars:

Ons motto ‘Van goeden huize, voor goede huizen en monumenten’ staat voor onze frisse en 
bevlogen NVM full service makelaardij in onroerend goed. Onze verkoopportefeuille omvat lou-
ter 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 netwer-
ken 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 sty-
ling, (drone-)tv, fotografie en illustraties.

Door specialismen en specialisten te bundelen, leveren wij opmerkelijke resultaten bij het ver-
markten van goed onroerend goed. Wij zijn gespecialiseerd in de aan- en verkoop van rijks- en 
gemeentelijke 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 begeleiden 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 (Veldhoven - Meerhoven) van de randweg N2 (parallel aan de A2) 
aan de Beemdstraat 5 te Eindhoven, met volop en gratis parkeergelegenheid.

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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