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Dear Sir, dear Madam, 
 
We would like to thank you for your interest in this exceptionally high 
quality finished, comfortable detached villa with double glazing. 
Indoor garage and landscaped garden all around. When selling real 
estate, correct, clear and complete information is essential. The sales 
documentation now before you contains the following information: 

 
Introduction  6 
Facts & Figures  8 
 
Photos  12 - 47 
 
Layout (floor plans)  48 - 49 
Classification (extended description)  50 - 55 
 
Location and surroundings  56 - 61 
General information  62 - 65 

 
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 
 

Geachte heer, geachte mevrouw,

Wij danken u voor uw getoonde interesse in deze ongekend hoog-
waardig afgewerkte, comfortabele vrijstaande villa met dubbele 
inpandige garage en aangelegde tuin rondom. Bij de verkoop van on-
roerend goed is juiste, heldere en complete  informatie essentieel. De 
verkoopdocumentatie die nu voor u ligt, bevat de volgende informatie:

Introductie     6
Feiten & Cijfers    8

Foto’s      12 - 47

Indeling (plattegronden)   48 - 49
Indeling (uitgebreide omschrijving)  50 - 55

Locatie en omgeving    56 - 61
Algemene informatie    62 - 65

Deze documentatie is met uiterste zorg samengesteld om u een goe-
de 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 
krijgt.

Met hartelijke groet,

Mevrouw W.A.M. Kanters RM RT
T 06 10 34 56 57
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1. On the corner plot, newly built in 2013, remarkable and impres-
sive villa of great class in terms of architecture, layout, size, ma-
terials, level of finish, lighting plan, insulation and durability (100% 
maintenance free aluminum frames and doors), energy label A! 
 
2. Slightly modest on the outside, but large, surprising and impres-
sive on the inside, total living area approximately 335 m² and capa-
city of no less than 1360 m³, rare beautiful finish level! 
 
3. Reception hall with ceiling height of approximately 6.00 meters, 
luxury kitchen, spacious living room with gas fireplace, work / stu-
dy, master bedroom with wardrobe dressing room and bathroom 
on the first floor, two spacious bedrooms and luxurious, complete 
2nd bathroom upstairs. 
 
4. Under architecture and magnificently landscaped, privacy offe-
ring garden all around, backyard facing southwest and equipped 
with outdoor pool, spacious sun terrace with water gutters and gas 
fireplace. 
 
5. Within walking distance of the village centre with all shops, daily 
amenities and primary schools, just a few minutes by car from 
Woonboulevard Ekkersrijt, about 12 minutes by car from Eindhoven 
Airport and the International School and about 15 minutes by car 
from the railway station Eindhoven. 

1. Op hoekperceel gelegen, in 2013 nieuw gebouwd, opmerkelij-
ke en imposante villa van grote klasse qua architectuur, indeling, 
grootte, materiaalgebruik, afwerkingsniveau, verlichtingsplan, iso-
latie en duurzaamheid (100 % onderhoudsvrije aluminium kozijnen 
en deuren), energielabel A!

2. Enigszins bescheiden aan de buitenzijde, doch groots, verras-
send en indrukwekkend aan de binnenzijde, totale woonoppervlak-
te circa 335 m² en inhoud van maar liefst circa 1360 m³, zeldzaam 
mooi afwerkingsniveau!

3. Ontvangsthal met plafondhoogte van circa 6.00 meter, luxe 
woonkeuken, riante woonkamer met gashaard, werk-/studeerka-
mer, ouderslaapkamer met garderobe-kleedkamer en badkamer 
op de begane grond, twee ruime slaapkamers en luxe, complete 2e 
badkamer op de verdieping.

4. Onder architectuur en magnifiek aangelegde, privacy biedende 
tuin rondom, achtertuin op het zuidwesten gelegen en voorzien 
van buitenzwembad, riant zonneterras met watergoten en gas-
haardpartij.

5. Op loopafstand van het dorpscentrum met alle winkels, dagelijk-
se voorzieningen als ook basisscholen, op enkele autominuten van 
Woonboulevard Ekkersrijt, op circa 12 autominuten van vliegveld 
Eindhoven en de Internationale School en op circa 15 autominuten 
van het NS-station Eindhoven.

5 PLUS POINTS OF THIS COMFORTABLE 
DETACHED SEMI BUNGALOW WITH DOUBLE 
INDOOR GARAGE AND OUTDOOR POOL

5 PLUSPUNTEN VAN DEZE COMFORTABELE 
VRIJSTAANDE SEMI- BUNGALOW MET DUBBELE 
INPANDIGE GARAGE EN BUITENZWEMBAD
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Tekst

INTRODUCTIONINTRODUCTIE

Op unieke, groene woonlocatie, op circa 500 meter van het dorps-
centrum met alle dagelijkse voorzieningen, op circa 3 autominuten 
van de snelweg A50 en op circa 12 autominuten van Eindhoven 
Airport gelegen, de allermooiste villa met het allerhoogste afwer-
kingsniveau in Son en Breugel! 

Riante, vrijstaande villa met geheel eigen identiteit naar een mo-
dern ontwerp van de gerenommeerde architecten Molenaar & 
Bol & VanDillen in combinatie met interieurarchitect Marco Daver-
veld en tuinarchitect Peter Lubbers. Op uniek hoekperceel gelegen, 
tweelaagse villa - type semi-bungalow - van indrukwekkende groot-
te en imposant hoogwaardig afwerkingsniveau. Nieuw gebouwd 
in 2013, met extra brede dubbele inpandige garage, volop parkeer-
ruimte op eigen terrein en magnifiek aangelegde achtertuin op het 
zuidwesten met buitenzwembad.

Opmerkelijke villa qua architectuur, materiaalgebruik en  afwer-
kingsniveau. Optimaal woongenot middels indrukwekkende groot-
te, indeling en gebruik opmerkelijke hoogwaardige bouwmateria-
len in combinatie met uitzonderlijk en exclusief afwerkingsniveau. 
Energiezuinig middels warmtepomp en optimaal isolatiepakket. 
Indien gewenst te koop inclusief stoffering, meubilering en com-
pleet verlichtingsplan.

Indeling: Ontvangsthal met indrukwekkende zwevende trappen-
partij met vide en circa 6.00 meter plafondhoogte, riante en luxe 
leefkeuken met aansluitend woonkamer en oppervlakte van circa 
106 m² met plafondhoogte van circa 3.00 meter, werk-/studeerka-
mer, bijkeuken, ouderslaapkamer met garderobe-kleedkamer en ei-
gen badkamer 1 op de begane grond in combinatie met twee riante 
slaapkamers en complete, luxe 2e badkamer op de verdieping.

Bij oprechte interesse, verzoeken wij u een bezichtiging aan te vra-
gen om een juiste indruk te krijgen, hetgeen u zal overtuigen.

On a unique, green residential location, about 500 metres from the 
village centre with all daily amenities, about 3 minutes by car from 
the A50 motorway and about 12 minutes by car from Eindhoven 
Airport, the most beautiful villa with the highest level of finish in 
Son en Breugel! 

Spacious, detached villa with its own identity, based on a modern 
design by the renowned architects Molenaar & Bo l& VanDillen in 
combination with interior architect Marco Daverveld and garden 
architect Peter Lubbers. On a unique corner plot, two-storey villa - 
semi-bungalow type - of impressive size and impressive high quality 
finish. Newly built in 2013, with extra wide double indoor garage, 
ample parking space on site and magnificently landscaped backy-
ard facing southwest with outdoor pool.

Remarkable villa in terms of architecture, use of materials and level 
of finish. Optimal living enjoyment through impressive size, layout 
and use of remarkable high quality building materials in combina-
tion with exceptional and exclusive finishing level. Energy efficient 
by means of heat pump and optimal insulation package. If desired, 
for sale including upholstery, furniture and complete lighting plan.

Lay-out: reception hall with impressive floating stairs with loft and 
approx. 6.00 metres ceiling height, spacious and luxurious living 
kitchen with adjoining living room and surface of approx. 106 m² 
with ceiling height of approx. 3.00 metres, work/study room, utility 
room, master bedroom with wardrobe dressing room and private 
bathroom 1 on the ground floor in combination with two spacious 
bedrooms and complete, luxurious 2nd bathroom on the ground 
floor.

With sincere interest, we ask you to request a viewing in order to 
get the right impression, which will convince you.

INTRODUCTIE
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detached semi-bungalow with double garage and landscaped garden with 
outdoor pool

2013

Municipality of Son en Breugel
Section C
Number 6164

979 m²

approximately 282 m²

approximately 53 m²

approximately 335 m² 

approximately 1360 m³

five (living room, study and three bedrooms)

own driveway for several cars and double garage inside

Object

Year of construction

Land Registry known

Land area

Living area house

Surface garage

Total surface area 

Contents villa including garage (according to measurement certificate)

Number of rooms

Parking

vrijstaande semi-bungalow met dubbele inpandige garage en aangelegde 
tuin met buitenzwembad

2013

Gemeente Son en Breugel
Sectie C
Nummer 6164

979 m²

circa 282 m²

circa 53 m²

circa 335 m² 

circa 1360 m³

vijf (woonkamer, werkkamer en drie slaapkamers)

eigen oprit voor meerdere auto’s en dubbele inpandige garage

Object

Bouwjaar

Kadastraal bekend

Perceeloppervlakte

Woonoppervlakte woning

Oppervlakte garage

Totale oppervlakte 

Inhoud villa inclusief garage (conform meetcertificaat)

Aantal kamers

Parkeren

facts & figuresfeiten & cijfers
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A, final

yes, EPS 
yes, rock wool
yes, EPS
yes, HR++

geothermal heat pump with cooling (Stiebel Eltron 2013), underfloor 
heating as well as floor cooling on the first floor including the garage as 
well as on the 1st floor, gas fireplace Boley in living room, gas fireplace in 
backyard, 
central heating boiler swimming pool
ground and second floor
water heater, quooker in kitchen 

- alarm and video system
- lighting plan, LED lighting network whole house
- home automation
- data cabling entire house
- smoke detectors
- mechanical ventilation
- heat recovery installation
- water softener Aqua Cell
- electric double garage door
- excluding locks and hinges (doors and facades)
- electric awning rear facade 7 metres wide

concrete flat roofs with bituminous roof covering
insulated facades, white sheet material
entire ground floor with baked tile floor (natural stone look) with un-
derfloor heating and floor cooling, 1st floor with PVC with underfloor 
heating and floor cooling (no radiators).

maintenance-free aluminium doors, sliding doors, frames and windows 
with insulating glass (laminated safety glass HR ++)

wooden internal door frames with wooden solid exceptionally high doors 
with identical door fittings

Energy label

Roof insulation
Insulation facades

Insulation floors
Insulation glass

Heating

Underfloor heating
Hot water

Technical facilities

Roof material
Facade material

Flooring material

Material outer frames

Material inside frame

A, definitief

ja, EPS 
ja, steenwol
ja, EPS
ja, HR++

aardwarmtepomp met koeling (Stiebel Eltron 2013), vloerverwarming als 
ook vloerkoeling op de begane grond inclusief de garage als ook op de 1e 
verdieping, gashaard Boley in woonkamer, gashaard in achtertuin, 
cv-ketel zwembad
begane grond en eerste verdieping
boiler, quooker in keuken 

- alarm-en videoinstallatie
- verlichtingsplan, ledverlichting netwerk gehele woning
- domotica
- data bekabeling gehele woning
- rookmelders
- mechanische ventilatie
- warmteterugwin-installatie
- waterontharder Aqua Cell
- electrische dubbele garagedeur
- exclusief hang- en sluitwerk (deuren en puien)
- elektrische zonneluifel achtergevel 7 meter breed

betonnen platte daken met bitumineuze dakbedekking
geisoleerde gevels, wit plaatmateriaal
gehele begane grond vloer voorzien van gebakken tegelvloer (natuur-
steenlook) met vloerverwarming en vloerkoeling, 1e verdieping voorzien 
van pvc parket met vloerverwarming en vloerkoeling (oftewel geen
 radiatoren)

onderhoudsvrije aluminium deuren, schuifpuien, kozijnen en ramen met 
isolatieglas (gelaagd veiligheidsglas HR ++)

houten binnendeurkozijnen met houten massieve uitzonderlijk hoge 
deuren met identiek deurbeslag

Energielabel

Isolatie daken
Isolatie gevels

Isolatie vloeren
Isolatie glas

Verwarming

Vloerverwarming en koeling
Warm water

Technische voorzieningen

Materiaal daken
Materiaal gevels

Materiaal vloeren

Materiaal buitenkozijnen

Materiaal binnenkozijnen

material usage

installations and insulation

materiaalgebruik

installatie & isolatie
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GROUND FLOOR
BEGANE GROND
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SLEEPING WING
SLAAPVLEUGEL
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FIRST FLOOR
EERSTE VERDIEPING
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OUTDOOR SPACE
BUITENRUIMTE
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aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend no rights can be derived from these drawings aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend no rights can be derived from these drawings

VRIJSTAANDE VILLA - begane grond DETACHED VILLA - ground floor VRIJSTAANDE VILLA - eerste verdieping DETACHED VILLA  - first floor
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Vloerafwerking: leefgedeelte begane grond vloer voozien van gebakken 
tegelvloer (natuursteenlook)
Wandafwerking: glad stucwerk
Plafondafwerking: glad stucwerk

Ontvangsthal: circa 27 m ²
Woonkamer met keuken: circa 106 m²
Werkkamer/study: circa 10 m²
Bijkeuken circa 9 m²
Patiotuin werkkamer/slaapkamer 1: circa 27 m²

De werk-/studeerkamer heeft een afmeting van circa 2.96 x 3.35 m 
en is middels dubbele schuifdeuren in de ontvangsthal te bereiken. 
Deze fraai uitgevoerde kamer is voorzien van maatwerk kasten-
wanden aan twee zijden en biedt middels de schuifpui toegang tot 
de aangelegde patiotuin.

De gehele woonvleugel op de begane grond is voorzien van een 
gebakken tegelvloer (natuursteen-look) met vloerverwarming en 
vloerkoeling (oftewel geen radiatoren), glad stucwerk wanden met 
hoge plinten en glad stucwerk plafonds met een algeheel led-ver-
lichtingsplan. De massieve plafondhoge houten binnendeuren met 
houten binnendeurkozijnen zijn voorzien van identiek deurbeslag.

Via de onder architectuur aangelegde voortuin is de entree van 
deze semi-bungalow gelegen, met dubbele deuren en hoge raam-
partij tot circa 4 meter dakhoogte. Er is volop gelegenheid om te 
parkeren op de naastgelegen eigen oprit van de woning. 

De indrukwekkende, rechthoekige ontvangsthal met garderobe-
ruimte is groots en licht door de vide met de hoge raampartij tot 
aan het plafond. De oppervlakte bedraagt circa 27 m². De open 
trapopgang met zwevende teakhouten treden, de aluminium 
leuning met inbouw-ledverlichting en de glazen balustrades, ge-
ven bij binnenkomst een direct ultiem gevoel van licht, rust en 
ruimte. Vanuit hier is er middels de dubbele schuifdeuren toegang 
tot de woonvleugel, de slaapvleugel, de werk-/studeerkamer, de 
bijkeuken en het luxe gastentoilet. Via de schuifpui achter in de 
ontvangsthal, is er toegang tot de achtertuin met gashaardpartij en 
het buitenzwembad. 

De leefkeuken inclusief woonkamer, heeft een oppervlakte van 
maar liefst circa 106 m²! Deze complete, luxe keuken is uitgevoerd 
met een moderne keukeninrichting met groots kookeiland. De 
keuken is voorzien van Gaggenau inbouw apparatuur, een spoel-
bak met design-kraan en quooker, een 5-pits inductie kookplaat, 
een dubbele afzuig-installatie alsmede een vaatwasser. De brede 
en hoge kastenwand is uitgevoerd met een stoomoven, een com-
bi-magnetron, twee koel-/vriescombinaties en volop bergruimte in 
de laden en kasten. 

De woonkamer is aan de achterzijde gelegen. Er is optimaal en fraai 
lichtinval middels de plafondhoge raampartijen en een tweetal 
grote schuifpuien naar de achtertuin. De woonkamer is uitgevoerd 
met een inbouw- gashaard (Boley) en met een maatwerk kasten-
wand. De woonkamer staat deels in open verbinding met de leef-
keuken. 

De bijkeuken heeft een afmeting van circa 2.96 x 3.00 m en is 
uitgevoerd met een keukenblok voorzien van een twee-pits induc-
tiekookplaat met afzuigkap. Het geheel is uitgevoerd met aanslui-
tingen ten behoeve van de wasapparatuur in de maatwerk-kasten-
wand en er is volop bergruimte in de kastenwand aan de andere 
zijde.

INDELING

The entrance to this semi-bungalow is situated via the architectu-
rally designed front garden, with double doors and high windows 
up to a roof height of approximately 4 metres. There is ample op-
portunity to park on the adjacent private driveway of the house. 

The impressive, rectangular reception hall with cloakroom is large 
and light through the loft with the high windows up to the ceiling. 
The surface area is approximately 27 m². The open staircase with 
floating teak steps, the aluminium handrail with recessed LED ligh-
ting and the glass balustrades give an immediate, ultimate feeling 
of light, tranquillity and space upon entry. From here the double 
sliding doors give access to the living wing, the bedroom wing, the 
work/study room, the utility room and the luxurious guest toilet. 
Through the sliding doors at the back of the reception hall, there is 
access to the rear garden with gas fireplace and the outdoor swim-
ming pool. 

The living kitchen including living room, has an area of no less than 
106 m²! This complete, luxurious kitchen is equipped with a modern 
kitchen with large cooking island. The kitchen is equipped with 
Gaggenau built-in appliances, a sink with designer tap and quooker, 
a 5-burner induction hob, a double extractor and a dishwasher. 
The wide and high cabinet wall is equipped with a steam oven, a 
combi-microwave, two fridge/freezer combinations and plenty of 
storage space in the drawers and cabinets. 

The living room is located at the rear. There is optimal and beautiful 
light through the ceiling-high windows and two large sliding doors 
to the backyard. The living room is equipped with a built-in gas 
fireplace (Boley) and with a custom-made cupboard wall. The living 
room is partly in open connection with the kitchen. 

The pantry has a size of approximately 2.96 x 3.00 m and is equip-
ped with a kitchen unit with a two-burner induction hob with 
extractor hood. The whole is equipped with connections for the 
washing equipment in the made-to-measure cupboard wall and 
there is plenty of storage space in the cupboard wall on the other 
side.

LAYOUT

Floor finish: living area first floor with baked tile floor (natural stone look)
Wall finish: smooth stucco
Ceiling finish: smooth stucco

Reception hall: approximately 27 m ²
Living room with kitchen: approximately 106 m²
Workroom/study: approximately 10 m²
Utility room approx. 9 m²
Patio garden study/bedroom 1: approximately 27 m²

The work/study room measures approximately 2.96 x 3.35 m and 
can be reached through double sliding doors in the reception hall. 
This beautifully executed room has custom-made cupboard walls 
on two sides and provides access through the sliding doors to the 
landscaped patio garden.

The entire living wing on the ground floor has a baked tiled floor 
(natural stone look) with underfloor heating and floor cooling 
(i.e. no radiators), smooth stucco walls with high skirting boards 
and smooth stucco ceilings with an overall LED lighting plan. The 
solid ceiling high wooden interior doors with wooden interior door 
frames are fitted with identical door fittings.



52 53

Vloerafwerking slaapkamer 1 en 2e verdieping: pvc parket
Wandafwerking: glad stucwerk
Plafondafwerking: glad stucwerk

Slaapkamer 1: circa 26 m²
Garderobe/kleedkamer: circa 14 m²
Badkamer 1: circa 12 m²

Slaapkamer 2: circa 17 m²
Slaapkamer 3: circa 15 m²
Badkamer 2: circa 5 m²

De luxe en complete badkamer 2 heeft een afmeting van circa 2.87 
x 1.84 m. Het geheel is voorzien van een inloopdouche met ther-
mostaatkraan, een wastafel op wandmeubel met eenhendel-meng-
kraan en een 3e vrijhangend closet. Deze badkamer is tot plafond 
betegeld en voorzien van vloerverwarming en mechanische venti-
latie. 

De gehele eerste verdieping is voorzien van pvc parket met vloer-
verwarming en vloerkoeling (oftewel geen radiatoren), glad 
stucwerk wanden met hoge plinten en glad stucwerk plafonds 
met een algeheel led-verlichtingsplan. De massieve hoge houten 
binnendeuren met houten binnendeurkozijnen zijn voorzien van 
identiek deurbeslag.

SLAAPVLEUGEL

Ouderslaapkamer 1 heeft een oppervlakte van circa 26 m² en is uit-
gevoerd met een schuifpui naar de fraai aangelegde achtertuin als 
ook een schuifpui naar de patiotuin. Vanuit deze ouderslaapkamer 
is er direct toegang tot de garderobe-kleedkamer en aansluitend 
badkamer 1.

De royale garderobe-kleedkamer is uitgevoerd met maatwerk 
kastenwanden aan beide zijden als ook met een zitgedeelte met 
plafondhoge spiegelwand.

Badkamer 1 heeft een oppervlakte van circa 12 m². Het geheel is 
voorzien van een kunststof ligbad met design-kraan, een inloop-
douche met regendouche en thermostaatkraan als ook een maat-
werk wandmeubel met twee waskommen en design-kranen. Vanuit 
de badkamer is er toegang tot het 2e luxe separate toilet (Geberit 
Aqua clean) met vrijhangend closet. Deze badkamer is tot plafond 
betegeld en voorzien van vloerverwarming, mechanische ventilatie 
en natuurlijke ventilatie middels de schuifpui naar de achtertuin. 

De gehele slaapvleugel op de begane grond is voorzien van pvc 
parket met vloerverwarming en vloerkoeling (oftewel geen radia-
toren), glad stucwerk wanden met hoge plinten en glad stucwerk 
plafonds met een algeheel led-verlichtingsplan. De massieve pla-
fondhoge houten binnendeuren met houten binnendeurkozijnen 
zijn voorzien van identiek deurbeslag.

EERSTE ETAGE

De overloop met vide is middels de open houten trappenpartij 
met zwevende teakhouten treden en aluminium balustrade in de 
ontvangsthal te bereiken. Deze overloop biedt toegang tot twee 
royale slaapkamers en een 2e luxe badkamer.

Slaapkamer 2 is rechthoekig, aan de achterzijde gelegen en heeft 
een afmeting van circa 5.54 x 3.05 m.

Slaapkamer 3 is eveneens rechthoekig, aan de voorzijde gelegen en 
heeft een afmeting van circa 3.06 x 5.05 m.

Floor finishing bedroom 1 and 2nd floor: pvc parquet flooring 
Wall finish: smooth stucco
Ceiling finish: smooth stucco

Bedroom 1: approximately 26 m²
Wardrobe/changing room: approximately 14 m²
Bathroom 1: approximately 12 m²

Bedroom 2: approximately 17 m²
Bedroom 3: approximately 15 m²
Bathroom 2: approximately 5 m²

The luxurious and complete bathroom 2 has a size of approximate-
ly 2.87 x 1.84 m. It is equipped with a walk-in shower with thermo-
static faucet, a washbasin on wall unit with single lever mixer tap 
and a 3rd free-hanging toilet. This bathroom is tiled to the ceiling 
and equipped with underfloor heating and mechanical ventilation. 

The entire second floor is equipped with pvc parquet flooring with 
underfloor heating and floor cooling (or no radiators), smooth 
stucco walls with high skirting boards and smooth stucco ceilings 
with an overall LED lighting plan. The solid high wooden interior 
doors with wooden interior door frames are equipped with identi-
cal door fittings.

Master bedroom 1 has an area of approximately 26 m² and is equip-
ped with a sliding door to the beautifully landscaped backyard as 
well as a sliding door to the patio garden. From this master be-
droom there is direct access to the wardrobe dressing room and 
adjoining bathroom 1.

The spacious wardrobe dressing room is equipped with ma-
de-to-measure cupboard walls on both sides as well as a sitting 
area with ceiling-high mirror wall.

Bathroom 1 has an area of approximately 12 m². It is equipped with 
a plastic bath with design tap, a walk-in shower with rain shower 
and thermostatic faucet as well as a custom-made wall unit with 
two basins and design taps. From the bathroom there is access to 
the 2nd luxury separate toilet (Geberit Aqua clean) with free han-
ging toilet. This bathroom is tiled to the ceiling and equipped with 
underfloor heating, mechanical ventilation and natural ventilation 
through the sliding doors to the backyard 
 
The entire bedroom wing on the first floor is equipped with pvc 
parquet flooring with underfloor heating and floor cooling (or 
no radiators), smooth stucco walls with high skirting boards and 
smooth stucco ceilings with an overall LED lighting plan. The solid 
ceiling high wooden interior doors with wooden interior door 
frames are equipped with identical door fittings.

FIRST FLOOR

The landing with loft can be reached through the open wooden 
stairs with floating teak steps and aluminium balustrade in the 
reception hall. This landing provides access to two spacious be-
drooms and a 2nd luxury bathroom.

Bedroom 2 is rectangular, located at the rear and has a size of ap-
proximately 5.54 x 3.05 m.

Bedroom 3 is also rectangular, at the front and has a size of ap-
proximately 3.06 x 5.05 m.

BEDROOM WING
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DUBBELE INPANDIGE GARAGE

Via de voorzijde van de villa als ook via de bijkeuken, is de extra 
grote dubbele inpandige garage te bereiken. De oppervlakte be-
draagt circa 53 m². Er zijn twee elektrisch bedienbare geïsoleerde 
sectionaal deuren naar de oprit. Vanuit de garage is er toegang tot 
de aangelegde patio, de meterkast en de technische ruimte met 
aardwarmtepomp en warmte-terugwin-installatie. 

Deze garage is net als de villa zelf in spouw gebouwd, optimaal 
geïsoleerd en voorzien van een gebakken tegelvloer met vloerver-
warming en vloerkoeling.

TUIN

De voortuin is onder architectuur aangelegd met volwassen hagen, 
bomen en planten en sierbestrating.

De achtertuin is op het zuidwesten gelegen, optimaal privacy bie-
dend en onder architectuur aangelegd. Het geheel is uitgevoerd in 
sierbestrating en er zijn vele diverse volwassen bomen, hagen en 
planten. Er is een riant zonneterras met elektrisch zonnescherm en 
optimale afwatering middels diverse watergoten, een gashaardpar-
tij in de achtergevel en een eigen achterom middels een poort aan 
de linkerzijde van de woning.

Er is een buitenzwembad met afmeting van circa 7.00 m x 3.50 m 
x 1.50 m diep. Het zwembad wordt afgesloten via een elektrisch 
bedienbaar Solar dek. 

Achter in de hoek van de tuin, is de technische ruimte behorende 
bij het zwembad met het bedieningspaneel van het solardek als 
ook een aparte cv-ketel. Er is tevens een separaat 4e toilet. Zowel 
nabij het zwembad als ook nabij de gashaard onder de overstek is 
het tot laat op de dag heerlijk vertoeven.

DOUBLE INDOOR GARAGE

Through the front of the villa as well as through the utility room, 
the extra large double garage can be reached. The surface area is 
approximately 53 m². There are two electrically operated insulated 
sectional doors to the driveway. From the garage there is access to 
the landscaped patio, the meter cupboard and the technical room 
with geothermal heat pump and heat recovery system. 

Like the villa itself, this garage is built in cavity, optimally insulated 
and equipped with a baked tile floor with underfloor heating and 
floor cooling.

GARDEN 

The front garden is landscaped with mature hedges, trees and 
plants and ornamental paving. 
 
The backyard is southwest facing, with optimal privacy and lands-
caped under architecture. The whole garden is landscaped with 
ornamental paving and there are many different mature trees, hed-
ges and plants. There is a spacious sun terrace with electric awning 
and optimal drainage through various water gutters, a gas fireplace 
in the rear facade and its own back through a gate on the left side 
of the house. 
 
There is an outdoor swimming pool measuring approximately 
7.00 m x 3.50 m x 1.50 m deep. The pool is closed off via an electri-
cally operated solar deck.  
 
At the back in the corner of the garden, is the technical room be-
longing to the pool with the control panel of the solar deck as well 
as a separate central heating boiler. There is also a separate 4th 
toilet. Both near the swimming pool and near the gas fire under the 
overhang it is lovely to stay until late in the day. 
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VOORZIENINGEN & AFSTANDEN

Basisschool (de Sonnewijzer):  ca. 800 meter
Middelbare school (Stedelijk College): ca. 4,0 kilometer
Technische Universiteit Eindhoven  ca. 8,3 kilometer
Internationale School (Oirschotsedijk): ca. 9,0 kilometer
Kinderopvang (Korein)   ca. 350 meter

Huisarts (Medisch centrum De Linden) ca. 650 meter
Tandarts (DCM van den Bol):  ca. 800 meter
Ziekenhuis (Catharina, Eindhoven)  ca. 9,1 kilometer

Gemeentehuis Son en Breugel  ca. 1,2 kilometer
 
Supermarkt (Albert Heijn)   ca. 550 meter
Supermarkt (Aldi)    ca. 700 meter
Restaurant (‘t Kleijn Geluck)   ca. 800 meter

Sporthal (Thermea Son)   ca. 2,4 kilometer
Voetbalveld     ca. 2,6 kilometer
Tennisvereniging    ca. 850 meter
Golfbaan (Son en Breugel):   ca. 2,0 kilometer

Vliegveld Eindhoven Airport   ca. 12,8 kilometer
NS station (Eindhoven)   ca. 8,5 kilometer
Bushalte (Raadhuisplein)   ca. 750 meter
Tankstation (Schimmel)   ca. 1,5 kilometer

Deze uitzonderlijk fraaie en unieke woning is gelijkvloers en rol-
stoeltoegankelijk. Het is gelegen in kindvriendelijke omgeving aan 
een rustige, groene woonstraat. De omgeving wordt gekenmerkt 
door vrijstaande woningen in het duurdere koopsegment.

De ligging is ideaal, op een rustige plek, maar toch op enkele loop-
minuten afstand van het dorpscentrum van Son en Breugel aan het 
17 Septemberplein met alle dagelijkse voorzieningen. Verder zijn de 
heerlijke Sonse bossen ook op enkele wandelminuten gelegen. 

Door de ligging van de woning nabij de uitvalswegen, rijdt u bin-
nen 5 minuten op de snelwegen A2, A58 en A50 naar Den Bosch/
Maastricht, Tilburg en Nijmegen. Het NS-station in Eindhoven is op 
15 autominuten gelegen en binnen 30 minuten per bus te bereiken. 
Op loopafstand is er de bushalte aan het Raadhuisplein gelegen. 
Op circa 12 autominuten zijn zowel het vliegveld Eindhoven als de 
Internationale School te bereiken.

SON EN BREUGEL EN OMGEVING

Son en Breugel is een zelfstandige gemeente nabij Eindhoven. De 
gemeente bestaat uit de kerkdorpen Son en Breugel die op korte 
afstand tegenover elkaar aan de Dommel liggen. De gemeente telt 
circa 17.465 inwoners (1 augustus 2020, bron: CBS).

Son en Breugel heeft aan natuurschoon veel te bieden, zoals het 
Oud Meer, de Sonse Bergen, Hooidonk, Olen, Houtens en ’t Zand. 
In het hart van Son, gelegen op de linkeroever van de Dommel, is 
een modern en aantrekkelijk winkelcentrum.

Nabij de Oude Kerktoren ligt het park Vroonhoven, de voormalige 
pastorietuin. De bijzondere ligging tussen de hooggelegen kern 
van Son en de laaggelegen Dommel en Grote Beek heeft gezorgd 
voor een grote verscheidenheid aan flora en fauna en leverde het 
de naam “Balkon van Son” op.

Precies op de scheidslijn van Son en Breugel (de Dommel bindt en 
scheidt beide kerkdorpen) treft u het Hertenkamp waar zich diver-
se boerderij-dieren bevinden. In het buitengebied vindt u voorts 
nog diverse pensionstallen en manege Sonniushof.

LOCATIE & UITZICHT

In minder dan 30 jaar verdubbelde de bevolking van 1597 in 1910 tot 
3538 in 1940. In de periode na 1960 ontwikkelde de gemeente zich 
van een boerendorp tot een forensengemeente. De groei van de 
bevolking zette in die tijd gestaag door.

Tussen het Wilhelminakanaal en de noordelijke randweg van 
Eindhoven ligt bedrijventerrein Ekkersrijt. Science Park Eindhoven, 
dat in weerwil van de naamgeving, op het grondgebied van Son 
is gelegen,  maakt deel uit van bedrijventerrein Ekkersrijt. Hier 
zijn diverse bedrijven gevestigd die hoogwaardig technologische 
producten vervaardigen en daarmee veel werkgelegenheid voor de 
regio bieden.

This exceptionally beautiful and unique house is on the ground 
floor and wheelchair accessible. It is situated in child-friendly sur-
roundings on a quiet, green residential street. The area is charac-
terised by detached houses in the more expensive purchase seg-
ment.

The location is ideal, in a quiet place, yet only a few minutes walk 
from the village centre of Son en Breugel on the 17 Septemberplein 
with all daily amenities. Furthermore, the lovely Sonse bossen are 
also just a few walking minutes away. 

Due to the location of the house near the main roads, you can drive 
within 5 minutes on the A2, A58 and A50 motorways to Den Bosch/
Maastricht, Tilburg and Nijmegen. The NS railway station in Eindho-
ven is 15 minutes away by car and can be reached within 30 minu-
tes by bus. The bus stop on the Raadhuisplein is within walking 
distance. Both Eindhoven airport and the International School can 
be reached in about 12 minutes by car.

SON EN BREUGEL AND SURROUNDINGS

Son en Breugel is an independent municipality near Eindhoven. The 
municipality consists of the church villages Son and Breugel, which 
are a short distance away from each other on the Dommel river. 
The municipality has approximately 17,465 inhabitants (1 August 
2020, source: CBS).

Son en Breugel has a lot of natural beauty to offer, such as the Oud 
Meer, the Sonse Bergen, Hooidonk, Olen, Houtens and ‘t Zand. In 
the heart of Son, situated on the left bank of the river Dommel, is a 
modern and attractive shopping centre.

Near the Old Church Tower is the Vroonhoven park, the former 
presbytery garden. Its special location between the high-lying core 
of Son and the low-lying Dommel and Grote Beek has ensured a 
wide variety of flora and fauna and earned it the name “Balcony of 
Son”.

Exactly on the dividing line of Son and Breugel (the Dommel binds 
and separates both church villages) you will find the Deer Camp 
where various farm animals are found. In the outlying area you will 

LOCATION & VIEW

FACILITIES & DISTANCES

Primary school  Sonnewijzer):   Approx. 800 metres
Secondary school (Stedelijk College):  Approx. 4.0 km
Eindhoven University of Technology:  Approx. 8.3 km
International School (Oirschotsedijk):  Approx. 9.0 km
Childcare (Korein):     Approx. 350 metres

General practitioner (De Linden Medical Centre): Approx. 650 metres
Dentist (DCM van den Bol):    Approx. 800 metres
Hospital (Catharina, Eindhoven):   Approx. 9.1 km

City Hall Son en Breugel:    Approx. 1.2 km
 
Supermarket (Albert Heijn):    Approx. 550 metres
Supermarket (Aldi) :     Approx. 700 metres
Restaurant (‘t Kleijn Geluck) :   Approx. 800 meters

Sports hall (Thermea Son) :    Approx. 2.4 km
Football pitch:     Approx. 2.6 km
Tennis club:      Approx. 850 metres
Golf course (Son and Breugel):   Approx. 2.0 km

Eindhoven Airport:     Approx. 12.8 km
NS station (Eindhoven):    Approx. 8.5 km
Bus stop (Raadhuisplein):    Approx. 750 m
Fuel station (Schimmel):    Approx. 1.5 km

also find several boarding stables and riding school Sonniushof.

In less than 30 years the population doubled from 1597 in 1910 to 
3538 in 1940. In the period after 1960 the municipality developed 
from a farming village into a commuter municipality. The growth of 
the population continued steadily during that time.

The Ekkersrijt business park lies between the Wilhelmina Canal 
and the northern ring road of Eindhoven. Science Park Eindhoven, 
which despite its name, is located on the territory of Son, is part of 
the Ekkersrijt business park. It is home to a variety of companies 
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Verkoopprocedure
Alle door Cato Makelaars en de verkoper verstrekte informatie moet uitslui-
tend worden gezien als een uitnodiging tot het uitbrengen van een bieding. 
Het doen van een bieding betekent niet automatisch dat u er rechten aan 
kunt ontlenen. Indien de vraagprijs wordt geboden, kan de verkoper beslis-
sen dit bod wel of niet te aanvaarden. Cato Makelaars raadt geïnteresseer-
den aan een eigen NVM-makelaar in te schakelen voor professionele begelei-
ding 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 
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 ontbreken van één 
of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder 
gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de 
overeenkomst voor rekening en risico van koper.

Algemene asbestclausule
In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen/materialen aanwe-
zig 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 verkoper voor alle 
aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid en/of verwijdering 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 (kun-
nen) zijn.
Als koper is het voor u ook zaak u te (laten) informeren over de financierings-
mogelijkheden 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 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 eige-
naar noch door de verkopend makelaar, enige aansprakelijkheid aanvaard en 
kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De maten van de plattegron-
den 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 peri-
ode kunt u de overeenkomst alsnog ongedaan maken. De bedenktijd gaat in 
zodra de koper de door beide partijen getekende koopovereenkomst of een 
kopie daarvan krijgt overhandigd. Ontbindt u binnen de drie dagen van de 
wettelijke 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 adviesgesprek.

•
•
•
•

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 mentioned:
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 Make-
laars 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 purchase 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 require-
ments that can be set for the quality of the building are considerably 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 normal 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 immova-
ble property. In the event of any removal of these materials, special meas-
ures 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 removal 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 importance.
As a buyer, it is also important for you to be informed about the financing 
possibilities based on employment situation, income, loans and other per-
sonal obligations. Before submitting a bid, we advise you to have a thorough 
investigation carried out, including into the general and specific aspects of 
the home. It is even better to use your own NVM realtor for purchase sup-
port.

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 documentation and no 
rights can be derived from it. The dimensions of the floor plans may vary, as 
the drawings may sometimes have to be reduced 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 administration 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 telephone. 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 monumenten’ 
staat voor onze frisse en bevlogen NVM full service makelaardij in 
onroerend goed. Onze verkoopportefeuille omvat louter wonin-
gen, 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 gemeentelij-
ke 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.

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 expe-
rience 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 plenty 
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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