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Makelaar, dat lijkt mij een heel leuk vak! 

Dit is een opmerking die ik, sinds mijn 

start in de makelaardij in 1997, heel vaak 

te horen krijg. En ik moet toegeven het is 

ook een heel leuk vak. Iedere dag 

ontmoet ik weer nieuwe, bijzondere 

mensen. Ik kom bij veel mensen thuis. 

Wanneer ik een koper en een verkoper bij 

elkaar kan brengen is dit voor mij de 

kroon op mijn werk. Een tevreden klant 

maakt mijn dag goed.

Begin 2017 heb ik na een periode van 

acht jaar in het bankwezen de stap terug 

gemaakt naar de makelaardij. Ik voelde 

me direct weer 'Thuis'. Het aan- of 

verkopen van een woning is een 

belangrijke stap in iemands leven. Hierbij 

is een goede begeleiding van groot 

belang. Kernwoorden als accuraat, 

persoonlijke aanpak, deskundigheid, en 

rust zijn hierbij ,wat mij betreft, van 

groot belang. Mijn brede ervaring zorgt 

ervoor dat je mij zowel aan de telefoon 

als tijdens een bezichtiging zult treffen.



Kenmerken Soort
Type

Kamers
Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte
Inhoud

Bouwjaar

eengezinswoning
2-onder-1-kapwoning
6
210 m²
226 m²
800 m³
2016





Luxe wonen in een

huis wat 


helemaal af is
Wanneer je dit huis binnenkomt, sta je

direct versteld van de luxe van deze royale,

recent opgeleverde nieuwbouw woning.

Welkom in dit verrassende ruime, luxe huis

met garage. Deze woning ligt in de

prachtige nieuwe wijk 'Schippershof' in

Oerle.




Inhoud woonhuis: 800 m³!!

Woonoppervlakte: 230 m² (incl. garage)

Perceelopp.: 226 m²

Bouwjaar: 2016




Pluspunten:




* LUXE, LUXE, LUXE




* De gehele woning is voorzien van

vloerverwarming, ook de kelder en de

zolder.




* In elke ruimte van de woning ligt dezelfde

fraaie pvc vloer met houtmotief. Daarnaast

zijn alle trappen ook afgewerkt met pvc

vloerdelen.


* Ook zijn alle kamers afgewerkt met

stucwerk wanden en plafonds.




* Overal is gebruik gemaakt van hardhouten

kozijnen met isolerende beglazing. De draai/

kiepramen met dauerluft zijn allemaal

voorzien van een vaste hor en plissé

gordijnen.




* Super-de-luxe keuken met alle denkbare

inbouwapparatuur.




* Grote kelder- en zolderruimte die geschikt

zijn voor verschillende doeleinden. Denk aan

een extra werk-, speel- of hobbykamer.




* Het gehele huis is voorzien van UTP

bekabeling. In elke ruimte zijn een of

meerdere aansluitingen, waardoor het

eenvoudig is om Internet en TV door het

hele huis te verzorgen. In de meterkast zijn

alle UTP kabels netjes afgewerkt op een

patchpaneel.



Entree

Bij binnenkomst in de hal laat het

mooie hoge plafond je direct kennis

maken met de luxe en de bijzonder

hoge ruimtes die dit huis te bieden

heeft. De hal heeft een prachtige

pvc vloer met een houtmotief, de

wanden en plafonds zijn afgewerkt

met mooi stucwerk, dit alles vind je

in het gehele huis terug. Vanuit de

hal is de uitgebreide meterkast en

het toilet bereikbaar. Tevens tref je

in de hal de trap naar de 1e

verdieping. Er is voldoende ruimte

voor een garderobe.



Toilet






Het luxe toilet is geheel betegeld en

voorzien van een hangend toilet en

een fontein met bijpassende kraan.



Woonkamer



Wanneer je vanuit de hal

binnenkomt in de woonkamer valt je

oog direct op de grote ramen aan de

voorzijde van het huis. De

woonkamer is een zee van licht.





Op de vloer ligt een schitterende pvc

vloer met houtmotief. De wanden en

het plafond zijn afgewerkt met mooi,

eigentijds stucwerk. Aan de achterzijde

zorgen een schuifpui en aparte deur

voor toegang tot de tuin. Ook heb je

hier de verbinding met de prachtige

open keuken.







Wie kookt er nu niet graag in zo'n

droomkeuken? De luxe

keukeninrichting is voorzien van

apparatuur van enkel de beste

merken. De moderne wandopstelling

heeft een magnetron, een royale

koelkast, een vaatwasser en een

heteluchtoven van 90 cm. breed

met bijbehorend extra breed, 5-pits

gasfornuis en bijpassende r.v.s

afzuigkap. Er is een fraaie spoelbak

met Quooker geplaatst in het

schitterende composieten

aanrechtblad. Kortom, een zeer

uitgebreid, luxe geheel!

Keuken





Tuin

De tuin van dit huis is onder

architectuur aangelegd. De tuin is

voorzien van fraaie sierbestrating

met een extra groot, overdekt

terras. De overkapping is 4 meter

diep, 9 meter breed en voorzien van

een schitterende lichtstraat. De

overkapping is voorzien van dimbare

inbouwspotjes, boxen, elektra en

UTP aansluiting voor TV of Internet.

Verder is de tuin afgewerkt met

kunstgras en siergrind. Achterin is

een apart terras gesitueerd voor een

loungehoek of hangmat. Een

heerlijke plek om het gehele jaar

door van te genieten!









Vanuit de tuin is de ruime garage

bereikbaar (ca. 18 m²). Door de

overkapping is de garage het gehele

jaar droog te bereiken. De garage is

voorzien van een betonvloer,

stucwerk wanden, elektra en een

garagedeur met afstandsbediening.

Garage



Kelder






Vanuit de woonkamer heb je

middels een vaste trap toegang tot

de enorme kelderruimte. Het betreft

hier een multifunctionele ruimte die

voor diverse doeleinden kan worden

gebruikt. Er is een draai/kiepraam

en dauerluft aanwezig wat zorgt

voor natuurlijke lichtinval en frisse

lucht. Ook is er een grote vaste

kastenwand gecreëerd. Er is een

fraaie pvc vloer gelegd voorzien van

vloerverwarming. De wanden en het

plafond zijn voorzien van stucwerk.








Via de overloop op de eerste

verdieping is er toegang tot de

badkamer en drie royale

slaapkamers. Alle kamers zijn

voorzien van dezelfde luxe pvc vloer

met houtlook. Ook hebben alle

kamers stucwerk wanden en

plafonds en een royale vaste

kastenwand.

Slaapkamers



Badkamer



Bij binnenkomst in de badkamer valt

het luxe afwerkingsniveau direct op.

In het extra lange bad kun je

heerlijk genieten. Aan de wand

hangt en strakke, dubbele wastafel

in meubel, met bijpassende

Dornbracht kranen. Er is een grote

inloopdouche met Hans Grohe rain

shower gecreëerd. Het tweede toilet

maakt deze badkamer helemaal

compleet.







Tweede verdieping



De tweede verdieping is bereikbaar

via een vaste trap en heeft een

grote dakkapel. Zelfs hier ligt de

schitterende pvc vloer. De

zolderkamer is heerlijk licht en ruim.

Via een deur is een kast met de

c.v.-ketel en de

vloerverwarmingsunit toegankelijk.

Deze kamer is dusdanig hoog dat er

zelfs een mogelijkheid is om een

extra verdieping/bergvliering te

realiseren.





Kelder/multifunctionele ruimte



Begane grond



Eerste verdieping



Tweede verdieping



Kadastrale kaart



Locatie

Veldhoven

Veldhoven heeft ruim 44.000 
inwoners en is een levendige 
stadsrandgemeente. Veldhoven 
heeft een bloeiende economie, grote 
bedrijven zoals ASML, een 
gevarieerd woningaanbod en prima 
voorzieningen op het gebied van 
cultuur, sport en toerisme. Met o.a. 
het theater de Schalm, 
kinderboerderij ’t Hazewinkeltje, 
Citycentrum, winkelgebied De 
Kromstraat. Veldhoven is gunstig 
gelegen t.o.v. diverse uitvalswegen 
en Eindhoven Airport.



Algemene informatie

Wij behartigen de belangen van de 
verkoper. Makelaarscourtage komt 
voor rekening van de verkoper. U 
kunt uw eigen NVM 
aankoopmakelaar inschakelen.




Hoewel wij bij de samenstelling van 
deze brochure nauwkeurig te werk 
zijn gegaan, kunnen er geen rechten 
worden ontleend aan eventuele 
onjuistheden.




Wanneer u deze woning koopt, dient 
u bij de notaris een waarborgsom te 
storten of een bankgarantie af te 
geven ter grootte van 10% van de 
koopsom.




Graag horen wij uw reactie na de 
bezichtiging van deze woning.
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Anita Fiers: (06) 21 931 959

Mirja Hogeweg: (06) 10 494 087






www.pitmakelaars.com


