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Geachte heer, geachte mevrouw,

Dank voor uw interesse in deze bijzondere bungalow in de Amerikaan-
se wijk in Blixembosch, Eindhoven-Noord. Om u een helder en com-
pleet beeld van deze design-bungalow te geven, bevat deze documen-
tatie de volgende informatie:

Introductie     6 - 7
Feiten & Cijfers    8 - 11

Foto’s      12 - 49

Indeling (plattegronden)               50 - 51
Indeling (uitgebreide omschrijving)              52 - 57

Locatie en omgeving    58 - 63 
Algemene informatie                 64 - 67

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 RMT
T 06 10 34 56 57
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Dear sir, madam,

Thank you for your interest in this special and large design bungalow in 
the American district of Blixembosch, Eindhoven-North. To give you a 
clear and complete picture of this spacious bungalow, this documenta-
tion contains the following information:

Introduction      6 - 7
Facts & Figures     8 - 11
 
Pictures      12 - 49

Layout (floor plans)     50 - 51
Classification (extended description)  52 - 57

Location and surroundings    58 - 63
General information     64 - 67

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 perso-
nal and even better picture.

With heartfelt greetings,

Ms. W.A.M. Kanters RMT
T 06 10 34 56 57
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5 PLUSPUNTEN VAN DEZE GEHEEL ONDERKELDERDE 
DESIGN BUNGALOW MET INPANDIGE GARAGE

1. DagLicht. Opvallend en optimaal, dankzij massieve plafondho-
ge raampartijen rondom.

2. Architectuur. Geïnspireerd op Frank Lloyd Wright met strakke 
lijnen, natuursteen, beton en rvs als ook met robuuste overste-
ken rondom.

3. Ruimte. Wonen en werken, binnen én buiten van het leven 
genieten met gezin en gasten lopen naadloos in elkaar over op 
twee etages.

4. Locatie. In Eindhovens’ jongste stadsdeel Blixembosch, op 
gemakkelijke afstand van het centrum, WoensXL, Ekkersrijt, 
natuurgebied Dommeldal, A50 en A2.

5. Multifunctioneel. Bedrijf, kantoor of praktijk aan huis, zorg- of 
nanny-appartement, hobbygarage, werkplaats; alles kan dankzij 
het bijzonder ruime souterrain met tal van mogelijkheden 
én daglicht.
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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

Deze Amerikaanse bungalow is voor het eerst op de markt; de 
huidige eigenaren hebben hun multifunctionele woning twee 
decennia geleden zelf bedacht en gebouwd. Het echtpaar kocht 
als een van de eersten een perceel in de Amerikaanse wijk in 
stadsdeel Blixembosch, na al eens eerder zelf te hebben gebouwd. 

Hun ideeën, wensen en eisen zijn door architect Joop Kapteijns 
naadloos vertaald in lichte woon-, leef- en werkruimten met op de 
beroemde Wright geïnspireerde stijl. Deze bungalow maakt een 
robuust en tijdloos statement, zonder enige concessie te doen aan 
het comfort.

Tóch willen de eigenaren verhuizen, vanwege de grootte van hun 
bungalow: “Maar we zullen ons unieke huis missen. We hebben 
het zelf gebouwd en kennen elke vierkante centimeter. Het is 
helemaal naar onze wens; na een middag praten met de architect 
heeft hij perfect onze visie vertaald in deze fijne woning.”
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INTRODUCTION

This American bungalow is on the market for the first time; the
current owners designed and built their multifunctional home
themselves two decades ago. The couple was one of the first to
buy a plot of land in the American district of Blixembosch, after
having built themselves before.

Their ideas, wishes and requirements were seamlessly translated
by architect Joop Kapteijns into light living and working spaces
with the famous Wright-inspired style. This bungalow makes a ro-
bust and timeless statement, without compromising on comfort.

Yet the owners want to move because of the size of their bunga-
low: "But we will miss our unique house. We built it ourselves and
know every square inch. It entirely met our wishes; after an after-
noon of talking to the architect, he perfectly translated our vision
into this fine home."
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Object

Bouwjaar

Kadastraal bekend

Perceeloppervlakte

Gebruiksoppervlakte wonen bungalow
Gebouwgebonden buitenruimte (tuinkamer/serre)

Totale woonoppervlakte 2e woonlaag

Gebruiksoppervlakte wonen woonlaag souterrain
Overige inpandige ruimte (inpandige garage/werkplaats)

Gebouwgebonden buitenruimte (carport)
Totale woonoppervlakte 1e woonlaag

Totale gebruiksoppervlakte wonen
Totale overige inpandige ruimte (inpandige garage/werkplaats)
Totale gebouwgebonden buitenruimte (carport en tuinkamer)

Totale woonoppervlakte

Bruto inhoud woning (conform meetcertificaat)

Aantal kamers

Parkeren

vrijstaande tijdloze bungalow, geheel onderkelderd met inpandige
garage en stadstuin rondom

2001

Gemeente Woensel
Sectie W
Nummer 6619

549 m²

circa 223 m²
circa 24 m²
circa 247 m²

circa 114 m²
circa 101 m²
circa 46 m²
circa 261 m²

circa 337 m²
circa 101 m²
circa 70 m²
circa 508 m²

circa 1680 m³

vier slaap-/werkkamers, drie badkamers en tuinkamer/serre

afrit naar souterrain, dubbele carport en inpandige garage. Tevens
volop parkeermogelijkheden aan de openbare weg. 

FEITEN & CIJFERS
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Object

Construction year

Cadastral known

Plot area

Usable area living bungalow
Building-related outdoor space (garden room / conservatory)

Total living area 2nd floor

Usage area living floor basement
Other indoor space (indoor garage / workshop)

Building-related outdoor space (carport)
Total living area 1st floor

Use area living
Other indoor space (indoor garage / workshop)

Building-related outdoor space (carport and garden room)
Total living area

Gross content of the house
 (in accordance with the measurement certificate)

Number of rooms

Parking

detached timeless bungalow, fully basement with indoor
garage and city garden all around

2001

Municipality of Woensel
Section W
Number 6619

549 m²

approximately 223 m²
approximately 24 m²
approximately 247 m²

approximately 114 m²
approximately 101 m²
approximately 46 m²
approximately 261 m²

approximately 337 m²
approximately 101 m²
approximately 70 m²
approximately 508 m²

approximately 1681 m3

four bedrooms / study rooms, three bathrooms and garden room / con-
servatory

exit to basement, double carport and indoor garage. Also plenty of
parking options 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

B

ja
ja
ja
ja, gehele woning HR++ glas

cv-ketel ATAG Blaue Engel HR 2000
woonlaag 1 met uitzondering van slaapkamers en badkamer
110 liter boiler, automatisch verwarmd via ck-ketel ATAG Blaue Engel

- design tuin- en buitenverlichting in rvs
- alarmsysteem
- camerabeveiliging
- centraal stofzuigsysteem
- vorstverwarming en afzuiging in garage

bitumineuze dakbedekking

opgebouwd uit 2 x 20 cm dikke Ytong blokken in combinatie met         
onderhoudsvriendelijke gevelbekleding

betonnen vloeren door het hele huis

onderhoudsvriendelijke aluminium kozijnen en deuren met                 
HR++ isolatieglas

extra hoge massieve (schuif) deuren en metalen frames

INSTALLATIE & ISOLATIE

MATERIAALGEBRUIK
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Energy label

Insulation roofs
Insulation facades

Insulation floors
Insulation glass

Heating
Underfloor heating

Hot water

Technical equipment

Roof material

Material facades

Material floors

Material outer window frames

Material inner window frames

B

yes, insulating roofing sheets
yes
yes, 10 cm ps foam throughout the ground floor
yes, entire house HR++ glass

boiler ATAG Blaue Engel HR 2000
floor 1 with the exception of bedrooms and bathroom
110 liter boiler, automatically heated via boiler ATAG Blaue Engel

- design garden and outdoor lighting in stainless steel
- alarm system
- camera security
- central vacuum system
- frost heating and extraction in garage

bituminous roofing

constructed with 2 x 20 cm thick Ytong blocks in combination with     
maintenance-friendly facade cladding

concrete floors throughout the house

maintenance-friendly aluminium frames and doors with                        
HR++ insulating glass

extra high solid (sliding) doors and metal frames with identical fittings

INSTALLATIONS AND INSULATION

MATERIAL USAGE
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  BUNGALOW - woonlaag  
aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

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

BUNGALOW - souterrain
no rights can be derived from these drawings
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INDELING

Een zee van ruimte; dat is de eerste indruk bij iedereen die deze
industriële bungalow betreedt. Glas, zicht en licht versterken die
indruk, direct gevolgd door het zichtbare comfort en de leefbare
ruimtelijkheid.

Foto’s en beschrijvingen doen deze loft-living bungalow niet hele-
maal recht; alleen een persoonlijk bezoek volstaat om deze bijzon-
dere woning te ondergaan en ervaren.

Behoudens de slaapkamers is de zwarte natuurstenen vloer overal
dorpelloos doorgelegd, met eronder vloerverwarming. Alle raam-
partijen zijn van isolerend glas met reflecterende goudcoating. De
gehele begane grond is zonder radiatoren, met uitzondering van
de slaap- en badkamers.

BEGANE GROND

Geheel in de stijl van de Amerikaanse architect Wright voert een
dubbele betonnen trap met rvs-leuningen en -hekwerk naar de
strakke, dubbele voordeur op het verhoogde bordes dat rondom
loopt.

Daarachter ligt direct een centrale onvangtshal, met dubbele
glazen deuren naar het leef- en woongedeelte en de master suite
achterin. In de brede hal versterkt het witte marmeren vloerge-
deelte het invallend daglicht uit de brede lichtstraat erboven.

Aan de hal liggen twee slaapkamers met dubbele raampartijen,
de gastenbadkamer, meterkast en het toilet met urinoir en rvs-
wasbak. De badkamer heeft twee wasbakken tegenover elkaar,
een inloopdouche en een handdoekradiator, afsluitbare deur in
slaapkamer 2 en schuifdeur in de hal.

Achter de links in de muur geïntegreerde grote schuifdeur gaat de
brede natuurstenen trap naar het souterrain schuil. 

Na de twee strakke glazen deuren blijft iedereen even staan, om
de zee van licht en ruimte van tientallen vierkante meters ten volle
te kunnen opnemen en appreciëren. Links ligt de robuuste keu-
ken, wederom met veel zwart, beton en rvs.

Rechtdoor gaat de blik eerst naar de hoogwaardige design- gas-
haard die zowel naar de living als de eetkamer kan worden ge-
draaid.

Het eetgedeelte, heel praktisch tegenover de keuken, biedt plaats
aan een tienpersoons eettafel en is begrensd door twee dubbele
glazen schuifpuien, waardoor binnen- en buitenruimte naadloos in
elkaar kunnen overlopen.

Dat effect wordt versterkt door de ernaast gelegen tuinkamer met
een plafondhoogte van circa 2.80 meter. Deze sfeervolle serre is
op het zuiden en westen gelegen en is uitgevoerd met een door
glas afgeschermd binnen-buitenterras met houtkachel en zonwe-
ring op het westen. Nagenoeg het gehele jaar is het hier goed
toeven. De glazen wanden kunnen open geschoven worden.

De open keuken is ruim opgezet, met een fors kookeiland in het
midden, met daarin een Franke spoelbak, Quooker, geïntegreerde
friteuse en vijfpits inductiekookplaat. Rondom nodigen barkruk-
ken uit tot interactie tijdens het kokerellen. Het eilandblad is uit
één stuk zwart natuursteen, met erboven een forse Gaggenau 
rvsafzuiginstallatie met vaatwasserbestendige metaalfilters.

Vloerafwerking: natuursteen, laminaat/vloerbedekking
Wandafwerking: stucwerk
Plafondafwerking: stucwerk

Ontvangsthal: circa 14 m²
Woonkamer: circa 85 m²
Woonkeuken: circa 20 m²
Bijkeuken: circa 5 m²

Ouderslaapkamer 1 met garderobe: circa 35 m²
Badkamer 1: circa 11 m²
Slaapkamer 2: circa 14 m²
Badkamer 2: circa 9 m²
Slaapkamer 3: circa 11 m²

Tuinkamer/serre: circa 25 m²
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LAYOUT

A sea of space; that is the first impression on anyone who enters
this industrial bungalow. Glass, sight and light enhance that im-
pression, immediately followed by the visible comfort and the
livable spaciousness.

Photos and descriptions do not do this loft-living bungalow justice;
only a personal visit is enough to experience this special home.

With the exception of the bedrooms, the black stone floor is sill-
less everywhere, with underfloor heating. All windows are made
of insulating glass with reflective gold coating. The entire ground
floor is without radiators, with the exception of the bedrooms and
bathrooms.

GROUND FLOOR

Entirely in the style of Wright, a double concrete staircase with
stainless steel railings and fencing leads to the austere, double
front door on the raised platform that runs all around.

Behind this is a central hallway, with double glass doors to the
living area and the parents' suite at the rear. In the wide hall, the
white marble floor area enhances the daylight from the skylight
above.

Attached to the hall are two bedrooms with double windows, the
guest bathroom, meter cupboard and toilet with urinal and stain-
less-steel sink. The bathroom has two sinks facing each other, a
walk-in shower and towel radiator, lockable door in bedroom 2
and sliding door in the hall.

Behind the left in the wall integrated large sliding door is the wide
stone staircase to the basement.

After the two glass doors, everyone stands for a moment, to fully
absorb and appreciate the sea of light and space of tens of square
meters. On the left is the robust kitchen, again with lots of black,
concrete and stainless steel.

Straight ahead the view goes first to the high-quality designer gas
fireplace that can be turned to the living area as well as the dining
area. 

The dining area, very practically opposite the kitchen, offers space
for a ten-seater dining table and is bordered by two double glass
sliding doors, allowing interior and exterior space to merge seam-
lessly.

This effect is enhanced by the adjacent patio room to the south
and west, a glass shielded inside-out terrace with wood-burning
stove and sun blinds to the west where it is good to stay almost all
year round. The glass walls can be pushed aside.

The open kitchen is spacious, with a large cooking island in the
middle, containing a Franke sink, Quooker, integrated deep fryer
and five-burner induction hob. Around, bar stools invite to interact
while cooking. The island top is made of a single piece of black
natural stone, with a robust Gaggenau stainless steel extractor
system with dishwasher-safe metal filters above it.

Floor finish: natural stone, laminate / carpet
Wall finish: stucco
Ceiling finish: stucco

Reception hall: approximately 14 m²
Living room: approximately 85 m²
Eat-in kitchen: approximately 20 m²
Utility room: approximately 5 m²

Master bedroom 1 with wardrobe: approximately 35 m²
Bathroom 1: approximately 11 m²
Bedroom 2: approximately 14 m²
Bathroom 2: approximately 9 m²
Bedroom 3: approximately 11 m²

Garden room / covering: approximately 25 m²
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Zowel aanrecht als eiland zijn ergonomisch op werkhoogte. In het na-
tuurstenen aanrecht zijn een dubbele rvs Frank gootsteen en afvalkoker
verwerkt. De kastenwand, met grote Amerikaanse inbouwkoelkast, oven
en combimagnetron, is halfrond, zodat de ruimte nog opener oogt. De
glazen tegelmuur zorgt voor extra daglicht.

Via de glazen deur is de bijkeuken bereikbaar, met daarin de achterdeur,
aansluitingen voor wasapparatuur en de cv-ketel.

Blikvanger op de begane grond is de bijzonder hoge living met daarin
de Leenders gashaard die zich naar zowel woon- als eetgedeelte laat
draaien. De twee glazen gevels zijn imposant en zorgen voor veel lichten 
lijnenspel. In de achtergevel is de glaspartij een dubbele schuifpui die
uitkijkt op de strakke vijver.

In de wand links leidt de geïntegreerde schuifdeur naar de oudersuite.
Die bestaat uit een ruime slaapkamer (met airco met verwarming, glazen
tegelwand en schuifpui naar het achterterras met de grote vijver), inloop-
garderobekamer en eigen badkamer met dubbele wastafel, handdoekra-
diator, inloopdouche, ligbad, bidet en toilet.

Vloerafwerking: beton
Wandafwerking: stucwerk deels
Plafondafwerking: stucwerk deels

Werk-/slaapkamer 4: circa 23 m²
Badkamer 3: circa 5 m²

Garage: circa 85 m²
Carport: circa 45 m²
Werkplaats: circa 45 m²
Bergruimte 1 en 2: circa 25 m²

SOUTERRAIN
Door het robuuste souterrain toe te voegen, is optimaal gebruik gemaakt
van de mogelijkheden van het perceel; de meest mogelijke ruimte en
zonder te heien.

De circa 2.60 meter hoge kelderverdieping van ruim 215 vierkante meter,
is één spouwloze betonnen bak met wanden van circa 30 cm en vloeren
van circa 40 cm dikte. Echter, dankzij de hoogte van 1.50 meter boven het
maaiveld zijn er aan de voorzijde ramen geplaatst van circa 1.00 meter
hoogte. Er is zowel via de voorgevel als via de zijgevels daglicht en venti-
latie, terwijl het binnenklimaat er het jaar door gelijkmatig is. Alle binnen-
muren zijn niet-dragend en verwijderbaar, zodat optimaal met de ruimte
gespeeld kan worden; de mogelijkheden zijn er legio.

Het souterrain is bereikbaar via de eigen entree in de carport, via de ga-
rage en via de schuifdeur in de entreehal en de brede natuurstenen trap,
met daaronder een bergkast. In het verdiepte gedeelte met rvs-trap is nu
een afslag (waar de huidige eigenaar de maatwerk golfclubs van zijn be-
drijf test) maar er kunnen ook bijvoorbeeld een zwembad of garagebrug
worden gemaakt.

Rondom het traphuis is ruimte die nu in gebruik is als werkplaats, maar
prima geschikt is als woon-, werk- en zitgedeelte, fitnessruimte of praktijk
aan huis. Rechts zijn badkamer 3 met pomptoilet, handdoekradiator, was-
tafel en douche, en de grote slaap-/werkkamer 4 die nu dienstdoet als
bedrijfskantoor. Dit gedeelte laat zich eenvoudig aanpassen naar nannyof 
zorgappartement, met eigen entree. Naast de grote bergruimte voert
een tussendeur naar de riante garage, met daarachter nog een grote
bergkamer. Deze ruimte is ook geschikt als muziekstudio of wijnkelder.
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Both worktop and island are ergonomic at working height. A double 
stainless-steel Frank sink and waste disposal have been incorporated in 
the natural stone worktop. The cabinet wall, with large
American built-in refrigerator, oven and combination microwave,
is semicircular so that the room looks even more open. The glass
tile wall provides extra daylight.

The glass door leads to the utility room containing the back door,
connections for washing equipment and the boiler.

The eye-catcher on the ground floor is the particularly high living
room containing the Leenders gas fireplace which can be turned
to both living and dining area. The two glass facades are imposing
and provide a lot of light and lines. In the rear facade, the glass
part is a double sliding door that overlooks the austere pond.

In the wall on the left, the integrated sliding door leads to the
parents' suite. This consists of a spacious bedroom (with air conditio-
ning with heating, glass tiled wall and sliding doors to the rear
terrace with the large pond), walk-in wardrobe and private bathroom 
with double sink, towel radiator, walk-in shower, bath, bidet
and toilet.

Floor finish: concrete
Wall finish: stucco partly
Ceiling finish: stucco partly

Work / bedroom 4: approximately 23 m²
Bathroom 3: approximately 5 m²

Garage: approximately 65 m²
Carport: approximately 45 m²
Workshop: approximately 45 m²
Storage space 1 and 2: approximately 25 m²

SOUTERRAIN
By adding the robust basement, optimal use has been made of the pos-
sibilities of the plot; the most space possible and without pile driving.

The approximately 2.60 meter high basement floor of over 215 square
meters, is one cavity concrete box with walls of approximately 30
cm and floors of approximately 40 cm thickness. However, thanks to
the height of 1.50 meters above ground level, windows of about 1.00
meters have been placed at the front. There is daylight and ventilation
both through the front and side walls, while the indoor climate is uni-
form throughout the year. All interior walls are non-load-bearing and
removable, allowing optimal play with the space; the possibilities are
endless.

The basement can be reached through the private entrance in the car-
port, through the garage and through the sliding door in the entrance
hall and the wide natural stone staircase, with a storage cupboard un-
derneath. In the sunken part with stainless steel stairs there is now an
indoor tee (where the current owner is testing his company's custom
golf clubs) but it is also possible to make a swimming pool or car lift.

The space around the stairwell is now in use as a workshop, but is very
suitable as a living, working and sitting area, gym or practice at home.
On the right are bathroom 3 with pump toilet, towel radiator, washba-
sin and shower, and the large bedroom / work room 4 which now
serves as a business office. This area can easily be adapted to a nanny
or care apartment, with its own entrance. In addition to the large
storage room, a connecting door leads to the spacious garage, with a
large storage room with Lips safe behind it. This room is also suitable as
a music studio or wine cellar.
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TUIN EN BUITENRUIMTE

Geheel symmetrisch wordt de brede trap aan de voorzijde geflan-
keerd door twee plantenbakken in strakke Japanse stijl. Het
betonnen bordes met rvs-omheining loopt helemaal rondom en
spiegelt zo de diepe betonnen oversteken van de dakplaten.
De achterdeur links, in de bijkeuken, voert naar het bordesterras
met rvs-omheining, voor een koffietje in de ochtendzon.

Bij de hoofdslaapkamer en living is een beschut terras rond de
strakke vijverpartij met speciaal gemaakte rvs-buitenverlichting,
bamboe en begroeide afscheiding met metallic kunststof panelen
voor optimale privacy. De betonnen vijver heeft een eigen afvoer,
een strakke rvs-waterval en fontein en kan dienstdoen als kinder-
zwembad. Pomp, uv-filter, schakelingen en leidingen zijn keurig
weggewerkt.

Het terras loopt om de hoek door richting de terraskamer, met
led-vloerlampen en het houthok in rvs-traanplaat. Erachter kijkt
een balkon met rvs-plantenbakken en traanplaat uit over de afrit
naar carport en garage. Op het terras is ruim zitgelegenheid, on-
der meer op de op maat gemaakte hardhouten en rvs bank en het
weerbestendige lounge-eiland met zonwerende overkapping.

GARAGE EN CARPORT

Op de afrit naar de dubbele garage is plaats voor diverse auto’s,
ook onder het overdekte gedeelte van de carport. In de carport-
vloer is een afwateringsput met pompen geïnstalleerd.

De grote elektrische deur voert naar de ruime garage van maar
liefst 85 vierkante meter waar meerdere auto’s passen. Er zijn me-
chanische afzuiging en vorstverwarming aangelegd. Desgewenst
is een deel van de grote garageruimte af te scheiden met een
tussenmuur, om een extra kamer of bergruimte creëren. Tegen de
zijwand is een keukenblok geplaatst, met stromend water, wasbak
en koelkast.

56



GARDEN AND OUTDOOR SPACE

Completely symmetrical, the wide staircase at the front is flanked
by two planters in sleek Japanese style.

The concrete platform with stainless steel fence runs all the way
around and thus mirrors the deep concrete overhangs of the roof
slabs.

The back door on the left, in the pantry, leads to the boarder ter-
race with stainless steel fence, for a coffee in the morning sun.

Near the main bedroom and living room is a sheltered terrace
around the sleek pond with specially made stainless steel exterior
lighting, bamboo and overgrown fence with metallic plastic panels 
for optimal privacy. The concrete pond has its own drainage,
a sleek stainless-steel waterfall and fountain and is suitable as a
children's pool. Pump, UV filter, circuits and pipes are neatly con-
cealed.

The terrace runs around the corner towards the terrace room,
with LED floor lamps and the woodshed in stainless steel crane
plate. Behind, a balcony with stainless steel planters and crane
plate overlooks the ramp to carport and garage. There is ample
seating on the terrace, including on the custom-made hardwood
and stainless-steel sofa and the weather-resistant lounge island
with sun canopy.

GARAGE AND CARPORT

On the ramp to the double garage there is room for several cars,
also under the covered part of the carport. The carport floor is
equipped with a drainage pit with pumps.

The large electric door leads to the spacious garage of no less than
85 square meters where several cars fit (the current owner loves
cars and tinkering with them). Mechanical extraction and frost
heating have been installed. If desired, part of the large garage
can be separated with a partition wall to create an extra room or
storage space. Against the side wall is a kitchen unit, with running
water, sink and refrigerator.
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LOCATIE EN OMGEVING

De Chet Bakerlaan is, zoals de naam al aangeeft, deel van de muzi-
kantenbuurt in de ruim opgezette Amerikaanse wijk.

Het trottoir voor de bungalow is van de weg gescheiden door een
strook met parkeerplaatsen en plantsoenen met bomen.

Rondom zijn vergelijkbare percelen met vrijstaande woningen in
afwisselende, bijzondere architectuur die bij de groene wijk past.
Ook vlakbij zijn basisschool De Vuurvlinder en kinderdagverblijf De
Bloemenkinderen.

BLIXEMBOSCH EN OMGEVING

De grote wijk in Eindhoven-noord is, na Meerhoven, de jongste uit-
breiding van de stad. Blixembosch wordt omringd door strandpark
Aquabest, A50, John F. Kennedylaan en authentieke Philipsboerde-
rijen. Achter de snelweg met hoge fluisterwallen liggen bedrijvenen 
meubelboulevard Ekkersrijt.

Blixembosch heeft met Ouverture een eigen centrum met diverse
supermarkten, horeca en winkels. Ook heeft het gefaseerd opge-
bouwde stadsdeel eigen scholen, medische voorzieningen, water-
partijen en park Aanschot dat aansluit op het Henri Dunantpark.
Verderop liggen de wijk Achtse Barrier met eigen winkelcentrum,
winkelcentrum WoensXL en het grote sportcomplex Eindhoven-
Noord, met onder meer het ir. Ottenbad en tal van binnen- en bui-
tensportclubs.

Het stadscentrum van Eindhoven met zijn vele culturele voorzienin-
gen, winkels en diverse horeca ligt bovendien op fiets- en rijafstand.

AFSTAND TOT NABIJGELEGEN VOORZIENINGEN

Basisschool (De Spaaihoeve)   : ca. 5,6 kilometer
Technische Universiteit Eindhoven   : ca. 7,3 kilometer
Internationale School (Eindhoven)   : ca. 6,4 kilometer
Kinderopvang (Dikkie & Dik)   : ca. 2,8 kilometer

Huisarts (J.Berhoudt)    : ca.850 meter
Tandarts (praktijk De Koppelen)   : ca. 3,0 kilometer
Ziekenhuis (Maxima Medisch Centrum)  : ca. 5,9 kilometer

Gemeentehuis     : ca. 8,5 kilometer

Supermarkt (Jumbo)    : ca. 3,0 kilometer
Supermarkt (Albert Heijn)    : ca. 4,0 kilometer
Supermarkt (Aldi)     : ca. 2,2 kilometer

Restaurant (diverse in centrum)   : ca. 4,7 kilometer
Sporthal      : ca. 4,4 kilometer
Zwembad (binnen)     : ca. 3,3 kilometer
Voetbalveld      : ca. 5,3 kilometer
Tennisvereniging     : ca. 3,9 kilometer
Golfbaan (Welschap)    : ca. 10,9 kilometer

Vliegveld Eindhoven Airport    : ca. 8,2 kilometer
NS-station (Eindhoven Centraal)   : ca. 7,2 kilometer
Bushalte (StrijpS)     : ca. 3,2 kilometer
Tankstation (AVIA)     : ca. 1,2 kilometer
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DISTANCE FROM NEARBY AMENITIES

Primary school (De Spaaihoeve)  : approx. 5.6 kilometers
Eindhoven University of Technology : approx. 7.3 kilometers
International School (Eindhoven)  : approx. 6.4 kilometers
Childcare (Dikkie & Dik)   : approx. 2.8 kilometers

General practitioner (J. Berhoudt)  : approx. 850 meters
Dentist (De Koppelen practice)  : approx. 3.0 kilometers
Hospital (Maxima Medical Center)  : approx. 5.9 kilometers

Town hall     : approx. 8.5 kilometers

Supermarket (Jumbo)   : approx. 3.0 kilometers
Supermarket (Albert Heijn)   : approx. 4.0 kilometers
Supermarket (Aldi)    : approx. 2.2 kilometers

Restaurant (various in center)  : approx. 4.7 kilometers
Sports hall     : approx. 4.4 kilometers
Swimming pool (indoor)   : approx. 3.3 kilometers
Football field     : approx. 5.3 kilometers
Tennis club     : approx. 3.9 kilometers
Golf course (Welschap)   : approx.10.9 kilometers

Airport Eindhoven Airport   : approx. 8.2 kilometers
NS station (Eindhoven Central)  : approx. 7.2 kilometers
Bus stop (StrijpS)    : approx. 3.2 kilometers
Gas station (AVIA)    : approx. 1.2 kilometers

LOCATION AND SURROUNDINGS

The Chet Bakerlaan is, as the name suggests, part of the              
musicians' quarter in the spacious American district.

The pavement in front of the bungalow is separated from the road 
by a strip of parking spaces and trees.

All around are similar plots with detached houses in varied, special 
architecture that suits the green district. Also nearby are primary 
school De Vuurvlinder and nursery De Bloemenkinderen.

BLIXEMBOSCH AND SURROUNDINGS

The large district in Eindhoven-North is, after Meerhoven,  
the city's youngest expansion. Blixembosch is surrounded by 
Aquabest beach park, A50, John F. Kennedylaan and authentic 
Philips farms. Behind the highway with high noise barriers are busi-
ness park and furniture boulevard Ekkersrijt.

With Ouverture Blixembosch has its own center with several 
supermarkets, restaurants and shops. The district also has its own 
schools, medical facilities, water features and park Aanschot that 
connects to the Henri Dunantpark. Further on is the district of 
Achtse Barrier with its own shopping center, WoensXL shopping 
center and the large Eindhoven-Noord sports complex, including 
swimming pool ir. Ottenbad and numerous indoor and outdoor 
sports clubs.

The city center of Eindhoven with its many cultural facilities, shops
and various restaurants and cafés is also within cycling and driving
distance.
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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


