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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
geschakelde woning
6
137 m²
269 m²
550 m³
1975





Heerlijk wonen

in een rustige 

woonwijk
Welkom in dit uitgebouwde, halfvrijstaande, 
sfeervolle, woonhuis met inpandige garage. 
Bij binnenkomst proef je direct de sfeer die 
het hele huis uitademt. 




Nagenoeg de gehele woning is 
gemoderniseerd en voldoet aan de eisen 
van de hedendaagse gebruiker. Alle ruimtes 
zijn strak en fris afgewerkt.




De woning is een van de groep woningen 
van de bekende 'groene daken'. De unieke 
dakopbouw geeft ook binnen in het huis veel 
sfeer door de hoge en schuine plafonds.




Deze woning is gelegen aan een rustige 
straat in de kindvriendelijke wijk Cobbeek 
en centraal gelegen nabij scholen, City-
Centrum, bibliotheek. Er is voldoende 
parkeergelegenheid voor de deur. 




Daarnaast zijn er diverse scholen en 
sportaccommodaties nabij gelegen. 







Pluspunten:




Via de bijkeuken is de inpandige garage te 
bereiken. De garage is voorzien van elektra 
en een op afstand bedienbare geïsoleerde 
sectionaal deur.  




De ramen aan de achterzijde van het huis 
zijn allemaal voorzien van zonnescreens en 
bij het woongedeelte is er een grote 
zonneluifel. 




De zonnige achtertuin is gelegen op het 
zuiden en beschikt over een vrije achterom.




De gehele woning is voorzien van dubbele 
beglazing. Tevens is er  vloer- en dakisolatie 
toegepast.




Het betreft hier een schitterende 
gezinswoning die je van binnen gezien moet 
hebben! 



Entree

De royale, lichte hal is voorzien van 
een mooie laminaatvloer, stucwerk 
wanden en plafond en biedt toegang 
tot de uitgebreide meterkast, het 
toilet, de woonkamer en de 
trapopgang naar de eerste 
verdieping. Het gedeeltelijk 
betegelde, frisse toilet is voorzien 
van een fonteintje met bijpassende 
kraan en een wandcloset.





Woonkamer

Via de hal kom je binnen in de  
woonkamer. Deze is ingedeeld in een 
zit- en een eetgedeelte en is bijzonder 
licht door de grote raampartij aan de 
tuinzijde. (De ramen zijn voorzien van 
screens)




Ook aan de voorzijde van de woning is 
een groot raam gesitueerd.



De woonkamer beschikt over een 
eigentijdse eikenhouten vloer, strakke 
stucwerk wanden en stucwerk plafond. 

De openslaande tuindeuren bieden 
toegang tot de gezellige achtertuin.




Via de eetkamer is de keuken te 
bereiken. 



Keuken

De royale keuken is voorzien van  
inbouwapparatuur zoals een 6-pits 
gaskookplaat, rvs afzuigkap, 
vaatwasser, koelkast, oven en een 
magnetron. De vloer is voorzien van 
tegels waaronder vloerverwarming 
is gelegen. Via de keuken is de 
praktische bijkeuken te bereiken. 
Deze is voorzien van bergkasten en 
aansluiting voor wasapparatuur. 





Tuin

De achtertuin is gelegen op het 
zuiden. De tuin is fraai aangelegd 
met sierbestrating, 2 terrassen, 
gazon en volwassen beplanting. De 
gehele tuin is omheind met een 
gemetselde muur en heeft een poort 
ten behoeve van de achterom.  




Kortom een tuin waarin je  heerlijk 
kunt genieten met veel privacy!





Via de overloop op de eerste 
verdieping heb je  toegang tot de 
badkamer, een werkkamer en drie 
hele mooie slaapkamers. 




De oudersslaapkamer is gelegen aan 
de achterzijde van de woning. Deze 
kamer is ruim van opzet en beschikt 
over airco en een vaste kastenwand. 
De tweede slaapkamer en de 
werkkamer zijn ook gelegen aan de 
achterzijde.

De derde slaapkamer is gelegen aan 
de voorzijde. 




Alle kamers afgewerkt met 
eigentijds laminaat, stucwerk 
wanden en  fraaie hoogoplopende 
plafonds. 

Eerste verdieping









Badkamer

Bij binnenkomst in de badkamer valt de 
mooie inloopdouche direct op. Bij de 
verbouwing is gekozen voor eigentijdse 
lichte tegels, een wandcloset en een 
fraaie brede wastafel met 2 bijpassende 
kranen. 

De mooie desingradiator maakt de 
ruimte helemaal af!



Begane grond



Eerste verdieping



Kadastrale kaart



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.



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.
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