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Geachte heer, geachte mevrouw,

Dank voor uw interesse in deze onderkelderde vrijstaande villa in Mid-
delbeers in de gemeente Oirschot. Om u een helder en compleet beeld 
van deze grootse woning met bijgebouw te geven, bevat deze docu-
mentatie de volgende informatie:

Introductie      6 - 7
Feiten & Cijfers     8 -  11

Foto’s villa      12 - 39
Indeling (plattegronden)    40 - 43

Foto’s bijgebouw     44 - 49
Indeling (plattegronden)    50 - 51

Foto’s buitenruimte     52 - 61

Indeling (uitgebreide omschrijving)   62 - 69
Locatie en omgeving     70 - 75
Algemene informatie     76 - 80

Deze documentatie is met uiterste zorg samengesteld om u een goede 
eerste indruk te geven. Vanzelfsprekend zijn we u van dienst met ant-
woorden op uw vragen. We maken graag een afspraak voor een uitge-
breide bezichtiging, zodat u een persoonlijk en nog beter beeld 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 completely based detached villa 
in Middelbeers in the municipality of Oirschot. To give you a clear 
and complete picture of this grand house with outbuilding, this 
documentation contains the following information:

Introduction                                      6 - 7
Facts & Figures                                      8 - 11

Photos villa                                     12 - 39
Layout (floor plans)                                     40 - 43

Photos outbuilding                                    44 - 49
Layout (floor plans)                                    50 - 51

Photos outdoor area                                   52 - 61

Layout (detailed description)                                   62 - 69
Location and surroundings                                   70 - 75
General information                                  76 - 80

This documentation has been compiled with the utmost care to give 
you a good first impression. It goes without saying that we are at your 
service with answers to 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.

With heartfelt greetings,

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



5 PLUSPUNTEN VAN DEZE ONDERKELDERE VRIJSTAAN-
DE VILLA MET MULTIFUNCTIONEEL BIJGEBOUW EN 
VRIJGELEGEN TUIN DIRECT AAN HET BOS

1. Ruimte om te wonen. Zowel in de geheel onderkelderde woning 
met inhoud van circa 1100 m³ als ook in het vrijstaande bijgebouw 
met inhoud van circa 275 m³, met in totaal maar liefst tien kamers 
en twee riante badkamers!

2. Ruimte om te ondernemen. Het bijgebouw – met inpandige 
garage, eigen entree, keuken, toilet en kantoor-/bedrijfsruimte 
– is ideaal voor bedrijf, praktijk of salon aan huis en ook geschikt 
als zelfstandige zorg- of nannystudio, totale gebruiksoppervlakte 
circa 75 m².

3. Binnen- & buitenleven. Met ruim 320 m² woonoppervlakte in de 
villa en op ruim 1.400 m² perceel, met een stijlvolle voortuin, ge-
heel omheinde en diepe achtertuin op het zuidoosten, zonneter-
ras bij het bijgebouw en overkapping bij villa van circa 44 m².

4. Groen. Volwassen voor- en achtertuinen, met aan de voorzijde 
panoramisch en vrij uitzicht over het Beerse platteland en aan de 
achterzijde uitzicht naar de bossen in natuurgebied Landschotse 
Heide als directe buur grenzend aan de achtertuin.

5. Landelijke én centrale rust. Net buiten het dorpse Middelbeers, 
op het Kempische platteland en toch op korte afstand van 
Oirschot, Tilburg en Eindhoven.
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5 PLUSPOINTS OF THIS COMPLETELY BASED VILLA WITH 
MULTIFUNCTIONAL OUTBUILDING AND SEDULED 
GARDEN DIRECTLY ON THE FOREST

1. Space to live. Both in the fully basement house with a volume of 
approximately 1100 m³ as well as in the detached outbuilding with 
a volume of approximately 275 m³, with a total of no less than ten 
rooms and two spacious bathrooms!

2. Space to do business. The outbuilding - with indoor garage, pri-
vate entrance, kitchen, toilet and office / business space - is ideal 
for a company, practice or salon at home and also suitable as an 
independent care or nanny studio, total usable area approximately 
75 m².

3. Indoor & outdoor living. With more than 320 m² of living space 
in the villa and on more than 1,400 m² of plot, with a stylish front 
garden, fully fenced and deep backyard on the southeast, sun 
terrace at the outbuilding and covering at villa of approximately 
44 m².

4. Green. Mature front and back gardens, with panoramic and 
unobstructed views over the Beerse countryside at the front and 
rear views to the forests in the Landschotse Heide nature reserve 
as a direct neighbor adjacent to the backyard.

5. Rural and central tranquility. Just outside the village of Middel-
beers, in the Kempian countryside and yet a short distance from
Oirschot, Tilburg and Eindhoven.
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INTRODUCTIE

Deze degelijk gebouwde, sfeervolle vrijstaande villa met vrijstaand 
bijgebouw geeft u alle ruimte, binnen én buiten en ook om aan 
huis te ondernemen. U woont er bijzonder rustig en landelijk, met 
uitzicht over weilanden en pal aan de rand van natuurgebied Land-
schotse Heide, midden in de groene Kempen. Toch is de ligging 
centraal; je bent in 12 minuten met de auto in Oirschot en via de 
A58 binnen 25 autominuten in het centrum van zowel Eindhoven 
als Tilburg.

Dit bijzondere ensemble is instapklaar en direct te bewonen. Villa 
en bijgebouw hebben dezelfde architectuur, dezelfde hoogwaar-
dige afwerking en zijn beide uitstekend onderhouden.
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INTRODUCTION

This well built, attractive detached villa with detached outbuilding 
gives you all the space, inside and outside and also to do business 
at home. You live in a very quiet and rural area, with a view over 
meadows and right on the edge of the Landschotse Heide nature 
reserve, in the middle of the green Kempen. Nevertheless, the 
location is central; You are in 12 minutes by car in Oirschot and via 
the A58 within 25 minutes in the center of both Eindhoven and 
Tilburg.

This special ensemble is ready to move in and can be inhabited 
immediately. Villa and outbuilding have the same architecture, the 
same high-quality finish and are both well maintained..
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Object

Bouwjaar

Kadastraal bekend

Perceeloppervlakte

Woonoppervlakte villa

Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte (overkapping tuin)

Woonoppervlakte vrijstaand bijgebouw

Oppervlakte overige inpandige ruimte (garage en zolderverdieping)

Totale woonoppervlakte villa en bijgebouw

Inhoud vrijstaande villa  

Inhoud vrijstaand bijgebouw 

Totale inhoud  (conform meetcertificaat)

Aantal kamers

Parkeren

onderkelderde, vrijstaande villa met vrijstaand bijgebouw en 
aangelegde tuin

2003

Gemeente Oost-, West- en Middelbeers
Sectie H,
Nummer 280
1412 m²

circa 317 m²

circa 44 m²

circa 41 m²

circa 31 m²

circa 358 m²

circa 1095 m³

circa 275 m³

circa 1370 m³

tien kamers (woon-eetkamer, acht slaap-/werkkamers, één voorraadka-
mer/wijnkelder) en twee badkamers

in de garage en op eigen terrein, parkeergelegenheid voor meerdere 
auto's

FEITEN & CIJFERS
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Object

Construction year

Cadastral known

Plot area

Living area villa

Surface building-related outdoor space (garden roof)

Living space detached outbuilding

Surface of other indoor space (garage and attic)

Total living area villa and outbuilding

Content detached villa

Content detached outbuilding

Total content (in accordance with measurement certificate)

Number of rooms

Parking

FACTS & FIGURES

completely based detached villa with detached outbuilding and
landscaped garden

2003

Municipality of Oost-, West- and Middelbeers
Section H
Number 280
1412 m²

approximately 317 m²

approximately 44 m²

approximately 41 m²

approximately 31 m²

approximately 358 m²

approximately 1095 m³

approximately 275 m³

approximately 1370 m³

ten rooms (living-dining room, eight bedrooms / study rooms, one pan-
try / wine cellar) and two bathrooms

in the garage and on site, parking for several cars
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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

A, geldig tot 26 juli 2030

ja
ja
ja
ja, gehele woning

cv-combi-ketel, 2003
gehele begane grond als zijnde hoofdverwarming
cv-combi-ketel, 2003

- airco in bijgebouw
- eigen grondwaterpomp voor tuinberegening
- uitgebreide alarminstallatie met verbinding meldkamer
- rookmelders op het lichtnet, met verbinding meldkamer
- rvs buitenverlichting met schemer- en bewegingssensoren
- hang- en sluitwerk met Politiekeurmerk
-- alle kantelkiepramen zijn afsluitbaar
- CAI-/telefoon- en ISDN-aansluitingen in alle ruimten
-  glasvezel (tot aan de voordeur)
-  diverse  ramen en deuren voorzien van horren

gebakken dakpannen villa en bijgebouw

in spouw gebouwd

betonnen verdiepingsvloeren villa, betonnen begane grond vloer en 
houten verdiepingsvloer bijgebouw

hardhouten buitenkozijnen met hardhouten buitendeuren

INSTALLATIE & ISOLATIE

MATERIAALGEBRUIK
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Energy label

Insulation roofs
Insulation facades

Insulation floors
Insulation glass

Heating
Underfloor heating

Warm water

Technical equipment

Roof material

Material facades

Flooring material

Exterior frames material

INSTALLATIONS AND INSULATION

MATERIAL USAGE

A, valid until 26th of July 2030

yes
yes
yes
yes, entire house

central heating, 2003
entire ground floor as main heating
central heating, 2003

- air conditioning in the outbuilding
- own ground water pump for garden irrigation
- extensive alarm system with connection control room
- smoke detectors on the mains, with connection control room
- stainless steel outdoor lighting with twilight and motion sensors
- hinges and locks with Police hallmark
- all tilt & turn windows are lockable
- CAI / telephone and ISDN connections in all rooms
- fiber optic (up to the front door)
- various windows and doors with mosquito nets

baked roof tiles villa and outbuilding

built in cavity

concrete storey floors villa, concrete ground floor and wooden storey 
outbuilding

hardwood exterior frames with hardwood exterior doors
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BEGANE GROND
GROUND FLOOR
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BEGANE GROND
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EERSTE VERDIEPING
FIRST FLOOR
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40

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

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

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

VILLA - souterrain
no rights can be derived from these drawings
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BIJGEBOUW
OUTBUILDING
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BIJGEBOUW INCLUSIEF GARAGE - begane grond 
aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

OUTBUILDING INCL. GARAGE - ground floor
no rights can be derived from these drawings
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      BIJGEBOUW - eerste verdieping
aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

OUTBUILDING - first floor
no rights can be derived from these drawings
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BUITENRUIMTE
OUTDOOR SPACE
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INDELING

Deze bijzondere villa met symmetrisch vooraanzicht en multifunc-
tioneel bijgebouw in dezelfde stijl, is in 2003 vakkundig gebouwd 
door een exclusieve Brabantse villabouwer.

BEGANE GROND

De dubbele voordeur op het bordes met erboven een raampartij, 
geeft toegang tot de ruime ontvangsthal met toilet, garderobenis 
en meterkast. De hardhouten trap heeft een kindveilig hek naar de 
ondergelegen verdieping.

De symmetrische U-vormige living heeft overal fraaie zichtlijnen en 
een zit- en een eetvleugel. Rondom de dubbele beglaasde haldeu-
ren is een kastenwand op maat gemaakt met alle schakelaars en 
dimmers voor het verlichtingsplan. Beide vleugels hebben meege-
stuukte wandverlichting en een grote erker aan de voorzijde voor 
veel daglicht en zicht op voortuin en de landerijen. Het zitgedeelte 
heeft een brede gashaard van Boley, terwijl de eetkamer een extra 
raam in de zijgevel heeft met zicht op de oprit.

De halfopen keuken heeft mechanische afzuiging en een groot 
raam op de achtertuin. Centraal staat een keukenmeubel met 
onderkast en groot kookeiland met zwart granieten blad, een 
vijfpits Atag gasfornuis met wokbrander, rvs Gaggenau afzuiging 
en ingebouwde Miele vaatwasser. In de forse kastenwand zijn een 
grote Siemens koelkast met vriesvak, Miele stoomoven en Miele 
combimagnetron geïntegreerd.

Zowel het zit- en eetgedeelte van de living als de halfopen keuken 
hebben dubbele openslaande terrasdeuren naar het overkapte 
terras van circa 44 m², waardoor binnen- en buitenleven in elkaar 
overvloeien.

Vloerafwerking: leistenen vloertegels
Wandafwerking: stucwerk
Plafondafwerking: stucwerk met inbouwspots

Ontvangsthal: circa 14 m²
Woonkamer inclusief eetkamer: circa 80 m²
Woonkeuken: circa 22 m²
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LAYOUT

This special villa with symmetrical front view and multifunctional 
outbuilding in the same style, was expertly built in 2003 by an ex-
clusive Brabant villa builde

FIRST FLOOR

The double front door on the landing with a window above it gives 
access to the spacious entrance hall with toilet, wardrobe and 
meter cupboard. The hardwood staircase has a childproof gate to 
the basement.

The symmetrical U-shaped living room has beautiful sightlines 
everywhere and a sitting and dining wing. Around the double 
glazed hall doors is a made-to-measure cupboard wall, containing 
all switches and dimmers for the lighting. Both wings have plas-
tered-in wall lighting and a large bay window for lots of daylight 
and a view of the front garden and farmland. The seating area 
has a wide Boley gas fireplace, while the dining room has an extra 
window in the side wall overlooking the driveway.

The half-open kitchen has mechanical extraction and a large win-
dow to the backyard. Central is a large cooking island with black 
granite top, five burner Atag stove with wok burner, stainless steel 
Gaggenau extractor and built-in Miele dishwasher. In the large 
closet wall are a large Siemens refrigerator with freezer compart-
ment, Miele steam oven and Miele microwave integrated.

Both the sitting and dining area of the living room and the semi-
open kitchen have double patio doors to the covered terrace, 
allowing indoor and outdoor living to merge into one another.

Floor finish: slate floor tiles
Wall finish: stucco
Ceiling finish: stucco with recessed spotlights

Reception hall: approximately 14 m²
Living room including dining room: approximately 80 m²
Kitchen: approximately 22 m²
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INDELING EERSTE VERDIEPING
 
De hardhouten trap ligt boven de vergelijkbare trap naar het sou-
terrain. Aan de ruime overloop zijn vier slaapkamer en de badka-
mer gesitueerd.

Helemaal links van de woning is de riante ouderslaapkamer 1 met 
ingebouwde spots, twee dakkapellen en twee ramen met ventila-
tieroosters.

Rechts zijn twee ruime, identieke, gespiegelde slaapkamers 2 & 3 
met elk een dakkapel in de dakschuinte en twee afsluitbaar kantel-
kiepramen met insectenhor.

Centraal aan de achterzijde ligt de ruime en luxe badkamer 1 met 
dakkapel, dubbele wastafel, toilet en inloopdouche.

Centraal aan de voorzijde is slaapkamer 4 gesitueerd die in gebruik 
is als garderobekamer, met twee ruime kastenwanden.

Alle vier slaapkamers zijn uitgerust met verduisterende gordijnen.

SOUTERRAIN

De verdieping onder het gehele huis heeft verrassend veel ruimte 
op reguliere hoogte. Het woonoppervlakte bedraagt evenals de 
begane grond circa 120 m².

Er zijn aan de centrale verkeersruimte, maar liefst drie ruime 
slaap-/werkkamers 5, 6 en 7 met radiatorverwarming, pla-
fondspots en koekoeks voor licht en lucht.

Eveneens direct bereikbaar vanuit de grootste slaapkamer 5, is 
bovendien de opmerkelijk ruime badkamer 2 met ligbad, douche, 
dubbele wastafel, handdoekradiator, koekoek en een tweeper-
soons infraroodsauna.

Vanuit de overloop is nog een flinke en betegelde technische 
ruimte bereikbaar, met daarin aansluitingen voor wasapparatuur, 
de Nefit cv-ketel, de afzuiging en de installatie voor de vloerver-
warming voor huis en bijgebouw.

Op de badkamer na – die heeft dezelfde donkere leistenen vloeren 
als de begane grond - zijn alle vloeren afgewerkt met onderhouds-
arm natuurstenen korreltapijt.

Achterin is nog een dichte berg- c.q. voorraadkamer, die geschikt 
is voor proviand, als wijnkelder of wellicht muziekstudio.

Vloerafwerking: korreltapijt in combinatie met leistenen vloer
Wandafwerking: stucwerk 
Plafondafwerking: stucwerk

Overloop 2: circa 15 m²
Slaapkamer 6: circa 22 m²
Slaap-/werkkamer 7: circa 14 m²
Slaap-/werkkamer 8: circa 18 m²
Badkamer 2: circa 17 m²
Bergkamer: circa 21 m²

Vloerafwerking: laminaat
Wandafwerking: stucwerk 
Plafondafwerking: stucwerk

Overloop 1: circa 8 m²
Slaapkamer 1: circa 28 m²
Slaapkamer 2: circa 13 m²
Slaapkamer 3: circa 13 m²
Slaapkamer 4: circa 10 m²
Badkamer 1: circa 11 m²
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LAYOUT SECOND FLOOR
 
The hardwood board stairs are above the similar stairs to the base-
ment floor. On the spacious landing are four bedrooms and the 
bathroom.

To the right are two spacious, identical, mirrored rooms, each 
with a dormer window in the dormer window and two lockable 
tilt&turn windows with insect screen.

Centrally located is the spacious bathroom with dormer window, 
double washbasin, toilet and walk-in shower.
Next door is bedroom 4 which is used as a wardrobe room, with 
two spacious closets.

On the far left is the spacious master bedroom with built-in halo-
gen spotlights, two dormers and two windows with air vents.

All four rooms are equipped with blackout curtains.

SOUTERRAIN

The basement underneath the entire house has a surprising 
amount of space at regular height. The living area, like the ground 
floor, is approximately 120 m².

At the central traffic space, there are no less than three spacious 
sleeping / working rooms 5, 6 and 7 with radiator heating, ceiling 
spotlights and cuckoos for light and air.

Also directly accessible from the main bedroom 5, is the remark-
ably spacious bathroom 2 with bath, shower, double sink, towel 
radiator, cuckoo and a double infrared sauna.

A large and tiled technical room is accessible from the landing, 
with connections for washing equipment, the Nefit boiler, ex-
traction and installation for underfloor heating for the house and 
outbuilding.

Except for the bathroom - which has the same dark slate floors 
as the ground floor - all floors are finished with low-maintenance 
natural stone carpet.

In the back is a closed storage or storage room, which is suitable 
for provisions, as a wine cellar or perhaps a music studio.

Floor finish: grain carpet in combination with slate floor
Wall finish: stucco
Ceiling finish: stucco

Landing 2: approximately 15 m²
Bedroom 6: approximately 22 m²
Bedroom / study 7: approximately 14 m²
Bedroom / study room 8: approximately 18 m²
Bathroom 2: approximately 17 m²

Floor finish: laminate
Wall finish: stucco
Ceiling finish: stucco

Landing: approximately 8 m²
Bedroom 1: approximately 28 m²
Bedroom 2: approximately 13 m²
Bedroom 3: approximately 13 m²
Bedroom 4: approximately 10 m²
Bathroom 1: approximately 11 m²
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MULTIFUNCTIONEEL BIJGEBOUW MET GARAGE

In dezelfde architectuur als het huis zelf is aan het einde van de 
ruime oprit een compleet bijgebouw gemaakt met donkere leiste-
nen vloer en vloerverwarming.

Het linkerdeel is de garage met dubbele houten deuren, plaats 
voor een auto en een werkbank met erboven schappen. De vlizo-
trap in het plafond voert naar de ruime, manshoge en afgetimmer-
de bergzolder met Velux dakraam, gevelraam en verlichting.

De deur in de garage voert naar de zelfstandige bedrijfsruimte 
rechts, die in gebruik is geweest als professionele schoonheids-
salon. De langskeuken met ramen in de voormalige garagedeuren 
heeft een natuurstenen werkblad met Franke wasbak, boiler en 
onderkasten. Om de hoek zijn het toilet en de garderobenis en de 
afsluitbare achterdeur naar de tuin.

De kantoor-/bedrijfsruimte met airco en vloerverwarming is geheel 
open en naar eigen wens in te delen, en deels opgedeeld door een 
grote kastenwand. Achterin profiteert deze ruimte van de volle 
hoogte van het gebouw. Via de dubbele openslaande tuindeuren 
is er veel licht en zicht op het zonneterras met grote parasol en de 
achtertuin, terwijl de twee afsluitbare kantelkiepramen uitkijken 
over de achtertuin.

Het bijgebouw leent zich uitstekend als zelfstandige bedrijfsruim-
te. Met enkele eenvoudige ingrepen kan er ook een volwaardige 
zorg- of nannystudio van worden gemaakt. Het overkapte terras 
van maar liefst 44 vierkante meter met donkere leistenen vloer 
en betimmerde pilaren kijkt uit over twee grote plantsoenbakken 
met siergras, taxus, lavendel en een vijgenboom naast de bor-
destrap naar gazon en achtertuin, met daarachter het naald- en 
loofbomenbos.

Rondom op de gevels is stijlvolle rvs-buitenverlichting aangelegd, 
terwijl twee lichtkoepels daglicht toelaten. In het plafond zijn bo-
vendien halogeenspots en buitenluidsprekers geïntegreerd.
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MULTIFUNCTIONAL ANNEX WITH GARAGE

In the same architecture as the house itself, at the end of the spa-
cious driveway is a complete outbuilding with dark slate floor and 
underfloor heating.

The left part is the garage with double wooden doors, space for a 
car and a workbench with shelves above it. The loft ladder in the 
ceiling leads to the spacious, man-sized and timbered attic with 
Velux skylight, facade window and lighting.

The door in the garage leads to the independent business space 
on the right, which has been used as a professional beauty salon. 
The long kitchen with windows in the former garage doors has a 
natural stone worktop with Franke sink, boiler and base cabinets. 
Around the corner are the toilet and wardrobe, and the lockable 
rear door to the garden.

The business area with air conditioning and underfloor heating is 
completely open and can be divided to your own liking, and partly 
divided by a large closet wall. In the back this space benefits from 
the full height of the building. Through the double sliding garden 
doors there is plenty of light and a view of the sun terrace with 
large parasol and the backyard, while the two lockable tilt-tilt win-
dows overlook the backyard.

The annex lends itself very well as an independent business or 
practice space. With a few simple interventions, it can also be 
turned into a fully-fledged care or nanny studio. The covered 
terrace of no less than 44 square meters with a dark slate floor 
and timbered pillars overlooks two large planters with ornamental 
grass, yew, lavender and a fig tree next to the steps to the lawn 
and backyard, with the pine and deciduous forest behind it.

Stylish stainless steel outdoor lighting has been installed around 
the facades, while two skylights allow daylight. Halogen spotlights 
and outdoor speakers are also integrated in the ceiling.
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TUIN EN BUITENRUIMTE

De symmetrische voortuin met siergrassen, laurierstruiken en 
gazon is afgezet met fraaie beukenhagen en begroeid hek. Het 
grindpad naar de dubbele voordeur wordt geflankeerd door fruit-
bomen. Het verhoogde bordes benadrukt de symmetrische gevel 
met de twee erkers en de drie dakkapellen op de eerste etage.
Rondom het verhoogd liggende huis zijn tot dezelfde hoogte als 
de bordessen met hout afgetimmerde plantsoenbakken gemaakt 
met daarin diverse beplanting.

Ook achter ligt het huis verhoogd; vanaf het zonneterras bij het 
bijgebouw en het overkapte terras bij living en keuken voeren 
enkele trapjes naar het grote gazon.

De brede oprit links wordt halverwege afgesloten met een (elek-
trisch) smeedijzeren hek en dito loophek, dat eveneens afsluitbaar 
is. Voor de poort is de plaats voor twee of drie auto’s, erachter 
kunnen nog eens twee of drie auto’s parkeren. Rechts is de ach-
tertuin eveneens afgesloten van de voortuin – wel zo veilig voor 
spelende kinderen en huisdieren – met een hek met conifeerhaag.

De achtertuin, over de volle breedte van het perceel, is bijzonder 
ruim. Links achter het bijgebouw is een glazen kas met ervoor een 
groente- en kruidentuin. Daar is ook de put met grondwaterpomp 
voor tuinberegening en een met hek en hedera afgezette stalling 
voor afvalcontainers. Achterin is bovendien een ruim kippen- of 
konijnenverblijf met hok en afgesloten ren.

Het grote gazon wordt geflankeerd door volwassen begroeiing, 
met onder meer buxus en rododendrons. De gehele achtertuin is 
veilig omheind met hekwerk met schrikdraad, coniferen- en lau-
rierhaag en rechts de gemetselde manshoge tuinmuur. Daardoor 
is de privacy optimaal, en kunnen kinderen en dieren er veilig 
ravotten. Gezien de grootte van het gazon is er voldoende ruimte 
voor bijvoorbeeld een speeltoestel, trampoline of een zwembad. 
Bijzonder: de afsluitbare stalen poort in het hek geeft direct toe-
gang tot het bos van natuurgebied Landschotse Heide.
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GARDENS AND OUTDOOR SPACE

The symmetrical front garden with ornamental grasses, laurel 
bushes and lawn is trimmed with beautiful beech hedges and over-
grown fence. The gravel path to the double front door is flanked 
by fruit trees. The elevated landing emphasizes the symmetrical 
facade with the two bay windows and the three dormers on the 
first floor.

Around the elevated house, wooden planters have been made to 
the same height as the landings, containing various plants.
The house is also elevated at the back; from the sun terrace near 
the outbuilding and the covered terrace near the living room and 
kitchen, steps lead to the large lawn.

The wide driveway on the left is closed halfway with an electric 
wrought iron gate and ditto walking gate, which is also lockable. 
In front of the gate there is room for two or three cars, behind it 
another two or three cars can be parked. To the right, the back 
garden is also closed off from the front garden - safe for playing 
children and pets - with a fence with a conifer hedge.

The backyard, across the full width of the plot, is particularly 
spacious. On the left behind the outbuilding is a glass greenhouse 
with a vegetable and herb garden in front. There is also the well 
with ground water pump for garden irrigation and a fence and 
hedera fenced off shed for waste containers. In the back there is 
also a spacious chicken or rabbit house with pen and closed run.

The large lawn is flanked by mature vegetation, including box-
wood and rhododendrons. The entire backyard is securely fenced 
with fencing with electric fencing, conifer and laurel hedges and to 
the right the masonry man-sized garden wall. This ensures optimal 
privacy and children and animals can romp around safely. Given 
the size of the lawn there is enough space for a playground, gaze-
bo, gazebo, trampoline or swimming pool. Special: the lockable 
steel gate in the fence gives direct access to the coniferous and 
deciduous forest of nature reserve Landschotse Heide.
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LOCATIE EN UITZICHT

Het landhuis is van de Westelbeersedijk gescheiden door een 
vrij-liggend, dubbel fietspad. Aan de overkant is uitzicht, blijvend 
vrij, op akkers, weilanden, boerderijen en bomen. Achter kijken 
terrassen en riante tuin uit op de beboste rand van natuurgebied 
Landschotse Heide met diverse vennen. Aan weerszijden staan 
gelijksoortige vrijstaande woningen.

Een paar honderd meter verderop - en op wandel- en fietsafstand - 
bij het oude Sint Willibrordkerkje (15e eeuw), begint de charmante 
dorpskern van Middelbeers met een basischool, diverse horeca, 
winkels en voorzieningen, waaronder de weekmarkt op donder-
dag.

AFSTAND TOT NABIJGELEGEN VOORZIENINGEN

Kinderopvang (BSO Bikkel):    ca. 1,3 km
Basisschool (de Beerze):    ca. 1,3 km
Middelbare school (Heerbeeck College):  ca. 14 km
Universiteit (Tilburg):    ca. 22,3 km
Universiteit (TU/e):     ca. 22,7 km

Huisarts (praktijk Mutsaerts):   ca. 1,5 km
Huisarts (praktijk Fellinger):    ca. 1,9 km m
Tandarts (praktijk Van der Aa):   ca. 1,8 k m
Ziekenhuis (Máxima Medisch Centrum):  ca. 18,5 km

Gemeentehuis:     ca. 8,4 km

Supermarkt (Jumbo):    ca. 2,1 km
Bank (Rabo):      ca. 1,8 km
Restaurant (Gasterij de Kemphaan):  ca. 1,5 km
Restaurant (De 4 Linden):    ca. 1,7 km
Lunchroom (Meesterlijk)    ca. 1,5 km
Boutique Hotel (De Beerze)    ca. 1,7 km

Sportpark (voetbal, tennis):    ca. 2,5 km
Golf (Midden Brabant):    ca. 8,6 km
Verenigingsleven (ODI Volleybal)   ca. 2,5 km

Vliegveld (Eindhoven Airport):   ca. 16 km
NS-station (Best):     ca. 14,1 km
Tankstation (Avia):     ca. 2,1 km
Bushalte (Hertog Janstraat) :   ca. 1,9 km

OOST-, WEST- EN MIDDELBEERS EN OMGEVING

De drie kernen, vernoemd naar de twee riviertjes Groote en Kleine 
Beerze in de omgeving, zijn sinds 1997 deel van de gemeente Oir-
schot. Ze bestaan al sinds 1334 en hadden in 1946 de allereerste 
vrouwelijke burgemeester van Nederland.

De landelijke omgeving is geliefd bij toeristen uit binnen- en buiten-
land en telt diverse gemoedelijke vakantie- en bungalowparken en 
vakantieboerderijen. Ook staat dit deel van de Kempen bekend om 
zijn paardensport met maneges en stoeterijen.

De nabijgelegen kern van Middelbeers heeft complete voorzienin-
gen, waaronder cafés, restaurants, supermarkt, winkels, tankstation 
en garagebedrijven. Het verenigingsleven is eveneens rijk, met on-
der meer gilden, scouting en volleybal (ODI), voetbal-, handboog-, 
toneel- en tennisverenigingen.

Pal achter het landhuis beginnen de bossen van natuurgebied Lan-
schotse Heide, met diverse grote vennen, uitkijktoren, rijke flora en 
fauna – waaronder zeldzame libellen. Er zijn diverse wandelroutes 
en picknickplaatsen. Het 239 hectare grote natuurgebied loopt door 
in de Kuikeindse Heide en de rivierdalen van de Beerzen.

De landelijke, Kempische ligging is bovendien centraal: Oirschot ligt 
op twaalf autominuten (9 km). Via de A58 zijn Tilburg en Eindhoven 
binnen 25 minuten bereikbaar.
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LOCATION AND VIEWS

The country house is separated from the Westelbeersedijk by a 
freestanding, double bicycle path. On the other side is a view, 
permanently unobstructed, of fields, meadows, farms and trees. 
Rear terraces and a spacious garden overlook the wooded edge of 
the nature reserve Landschotse Heide with various fens. On either 
side are similar detached houses.

A few hundred meters away - and within walking and cycling 
distance - from the old Sint Willibrord church (15th century), the 
charming village center of Middelbeers begins with a primary 
school, various restaurants, shops and amenities, including the 
weekly farmers market on Thursdays.

DISTANCE TO NEARBY FACILITIES

Childcare (BSO Bikkel):     approx. 1.3 km
Primary school (de Beerze):     approx. 1.3 km
High school (Heerbeeck College):    approx. 14 km
University (Tilburg):      approx. 22.3 km
University (TU / e):      approx. 22.7 km
 
General practitioner (Mutsaerts practice):   approx. 1.5 km
General practitioner (Fellinger practice):   approx. 1.9 km 
Dentist (Van der Aa practice):    approx. 1.8 km
Hospital (Máxima Medical Center):    approx. 18.5 km

Town hall:       approx. 8.4 km

Supermarket (Jumbo):     approx. 2.1 km
Bank (Rabo):       approx. 1.8 km
Restaurant (Gasterij de Kemphaan):   approx. 1.5 km
Restaurant (De 4 Linden):     approx. 1.7 km
Lunchroom (Meesterlijk)     approx. 1,5 km
Boutique Hotel (De Beerze)    approx. 1,7 km

Sports park (football, tennis):    approx. 2.5 km
Golf (Midden Brabant):     approx. 8.6 km
Vereningsleven (ODI Volleybal)   approx. 2,5 km

Airport (Eindhoven Airport):    approx. 16 km
NS station (Best):      approx. 14.1 km
Gas station (Avia):      approx. 2.1 km
Bus stop (Hertog Janstraat):    approx. 1.9 km

OOST-,WEST -EN MIDDELBEERS 
AND SURROUNDINGS

The three cores, named after the two small rivers Groote and 
Kleine Beerze in the area, have been part of the municipality of 
Oirschot since 1997. They have existed since 1334 and had the very 
first female mayor of the Netherlands in 1946.

The rural area is popular with tourists from home and abroad and 
has several friendly holiday and bungalow parks and holiday farms. 
This part of the Kempen is also known for its equestrian sports 
with riding stables and stud farms.

The nearby core of Middelbeers has complete facilities, including 
cafes, restaurants, supermarket, shops, petrol station and garag-
es. The club life is also rich, with guilds, scouting and volley-ball 
(ODI), football, handball, theatre and tennis clubs.

Right behind the manor house begin the forests of the Lanschotse 
Heide nature reserve, with several large fens, heatlands, watch-
tower, rich flora and fauna - including rare dragonflies. There 
are various hiking trails and picnic areas. The 239-hectare nature 
reserve extends into the Kuikeindse Heide and the river valleys of 
the Beerzen.

The rural, Campine location is also central: Oirschot is twelve min-
utes by car (9 km). Tilburg and Eindhoven can be reached via the 
A58 motorway within 25 minutes.
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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.

•
•
•
•

76



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


