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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
3
ca. 71 m²
ca. 44 m²
ca. 264 m³
1922



Opknapper binnen 
de ring van 
Eindhoven

Welkom in deze 2-onder-1-kapwoning, 
gelegen op een prachtige locatie binnen de 
ring van Eindhoven. De woning kan geheel 
naar eigen inzicht gemoderniseerd worden.




Vele voorzieningen bevinden zich in de

directe nabijheid van deze woning. Voor je

dagelijkse boodschappen kun je gebruik

maken van de Jumbo of Albert Heijn, welke 
op steenworp afstand gelegen zijn. 

De Genneper parken met de boerderij,

midgetgolfbaan en groot wandelgebied, zijn

uitstekend te bereiken. Als je naar het 
stadscentrum wilt, kost je dat slechts 5 
fietsminuten. Maar ook de uitvalswegen, 
snelwegen, diverse sportaccommodaties en 
basisscholen zijn in de directe nabijheid 
gelegen.




De woning moet geheel gerenoveerd worden 
maar de ligging en de ruimte maken dit 
zeker de moeite waard. 




Dit object heeft geen tuin of buitenruimte.





Het is voor een belegger of handige klusser

een leuke uitdaging om hier iets moois van 
te maken!




Op 13 oktober van 11:00 t/m 13:00 uur en 
op 17 oktober van 16:00 t/m 18:00 uur is 
er een open huis. 




Wij nodigen je dan ook van harte uit om 
deze woning te komen bezichtigen. 




Bijzonderheden:

* De uitstraling van de woning dient aan de 
buitenkant hetzelfde te blijven. 

* Het reclamebord van de naastgelegen 
antiekwinkel dient te blijven hangen.

* Het transport zal plaats vinden bij de 
projectnotaris, Pigmans Ras Janssen 
Notarissen in Eindhoven.

* Er is op dit moment geen eigen CV ketel in 
de woning aanwezig, leidingen dienen 
gesplitst te worden. 

* De tweekapper is op dit moment nog 1 
woning. Alle splitsingskosten komen voor 
rekening van koper.



Woonkamer

De woonkamer is voorzien van een 
parketvloer, spuitwerk wanden en 
een kunststof schroten plafond. 
Daarnaast beschikt deze ruimte over 
een sierschouw. Het heeft vele 
mogelijkheden en potentie om een 
gezellige, sfeervolle ruimte van te 
maken. In deze ruimte zit een gas- 
en elektrameter.



Verdieping

De eerste verdieping beschikt over 3 
kamers en is bijzonder licht door de 
raampartijen aan de voor- en 
achterzijde. Eén kamer heeft een zeer 
eenvoudig keukenblok. De andere 2 
kamers hebben een mooie open 
doorgang naar elkaar en kunnen als 2 
slaapkamers dienen. 



Begane grond



Eerste verdieping



Kadastrale kaart



Locatie

Eindhoven

Eindhoven is een dynamische stad 
met een moderne uitstraling maar 
met een warm Brabants hart. De 
gemeente telt ruim 225.000 
inwoners. Eindhoven staat bekend 
om zijn high tech en innovatieve 
bedrijven. De goede sociale en 
culturele voorzieningen, vele 
scholen, Eindhoven Airport, de 
ruime opzet, het vele groen en het 
typisch Brabantse landschap in de 
directe omgeving maken Eindhoven 
tot een stad waar het plezierig 
wonen, werken en leven is. 



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.



   

Dit ingevulde formulier dient uiterlijk op woensdag 24 oktober om 10:00 uur bij ons binnen te zijn. 
The deadline for returning this completed form is Wednesday October 24th at 10:00.  

Dorpstraat 57, 5504 HB Veldhoven                    

040 255 3003     

makelaar@pitmakelaars.com   

www.pitmakelaars.com 

 

 

 

 

 

 

BIEDINGSFORMULIER – BIDDINGFORM 

Betreft bieding op de navolgende onroerende zaak – Offer on the following property 

Hoogstraat 157, 5615 PC  EINDHOVEN 

 

Ondergetekende(n): 

Naam:  __________________________________________________ 

Adres: __________________________________________________ 

Postcode en woonplaats: __________________________________________________ 

Telefoon: __________________________________________________ 

E-mailadres: __________________________________________________ 

Hierna te noemen “bieder” 

 

Brengt op bovengenoemde onroerende zaak het volgende éénmalige voorstel uit: 

Makes the following one-time offer on the property mentioned above: 

• Bedrag – amount €_______________________,- kosten koper – costs buyer 

• Datum eigendomsoverdracht – Preference date of transfer:      ____________________ 

(voorkeur van de verkopers is – Preference of the seller is: zo snel mogelijk- as soon as 

possible) 

• Voorbehoud verkrijgen financiering: ja / nee* voor welk bedrag? €_________________ 

 Reservation for financing: yes / no * for which amount? 

(Maximaal – maximum € 150.000,-) 

• Overige voorbehouden – other restrictive clauses:  

- 

-   

Neem wel / geen* contact met mij op voor het maken van een afspraak voor een hypotheekgesprek. 

Do / don’t contact me to make an appointment for a mortgage advice. 

Neem wel / geen* contact met mij op voor het maken van een afspraak voor de verkoop van eigen 

woning. 

Do / don’t contact me to make an appointment for the sale of my own house.  

Eventuele overige opmerkingen – any other comments: 

 

 

Bieder verklaart binnen een week na overeenstemming een koopakte te kunnen tekenen. 

Bidder will sign the sales contract within a week after the agreement of the deal. 

 

Plaats – place: ___________________________Datum - Date: _______________________________ 

 

Handtekening(en) – signature(s): 
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