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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

portiekflat
appartement
3
70 m²
niet van toepassing
225 m³
1958





Heerlijk wonen

aan het park!

Wil je in de stad wonen met alle 
voorzieningen in de buurt, maar ook lekker 
rustig met veel groen in je omgeving?




Dan hoef je niet verder te kijken. Welkom in 
dit instapklare appartement in stadsdeel 
Lievendaal in Eindhoven met uitzicht op het 
Philips van Lenneppark.




Een mooi strak afgewerkt appartement waar 
je zo in kunt trekken! Dit leuke driekamer 
appartement heeft een lichte woonkamer, 
een keuken in L-opstelling, twee 
slaapkamers, een fijne badkamer, maar 
liefst twee ruime balkons en genoeg 
bergruimte zowel in het appartement als 
daarbuiten. Er is namelijk een berging in de 
hal beneden en boven op zolder.




In de loop der jaren is het appartement 
gemoderniseerd met o.a. een cv installatie,  
kunststof kozijnen, nieuwe meterkast, 
dubbel glas, elektrische rolluiken en 
screens. 





Je kunt het ook zien aan de mooie afwerking 
van de wanden, de frisse kleuren op de 
muren en het fraaie laminaat.




En als je dan al het moois aan de 
binnenkant hebt gezien, is het ook de 
moeite waard om eens naar buiten te 
kijken!




Het appartement biedt aan de ene zijde 
uitzicht op het park met op de voorgrond 
een mooie grote berk. Het groen begint 
direct voorbij je raam!




Aan de andere kant kijk je uit op het half 
omsloten binnenterrein/-hof. Deze biedt 
veel parkeergelegenheid rondom zodat je 
nooit ver hoeft te lopen vanuit je auto. Het 
heeft in het midden een groot grasveld waar 
kinderen naar hartenlust kunnen spelen.




Enthousiast? Maak snel een afspraak. Wij 
laten  je dit mooie appartement graag zien!







Entree complex

De appartementencomplex staat in een 
U-vorm met veel parkeergelegenheid 
en een grasveld in het midden.




Het buitenschilderwerk is zojuist 
gedaan en dat laat zich meteen zien in 
de frisse aanblik. 




Aan de buitengevel zit het bellen-
tableau met intercom. De toegangsdeur 
heeft een elektrisch slot zodat alleen 
bevoegden toegang hebben.




Zodra je de flat betreedt, kom je in het 
ruime trappenhuis waar tevens berging 
nr. 1 te vinden is. Deze afsluitbare 
berging met elektra en verlichting is 
ruim en heeft schappen rondom zodat 
je daar je spullen handig kunt 
opbergen. Vanaf de derde verdieping is 
met een vaste trap een ruime en 
afsluitbare (droog) zolder te bereiken. 
Dus bergruimte genoeg!



Entree appartement

Naast de voordeur is de deur van de 
meterkast met slimme meter.




Zodra je het appartement binnen 
komt, ervaar je meteen het licht en 
de mooie afwerking die je in het 
hele appartement terug vindt.




In de hal is de deur naar het geheel 
betegelde toilet en die van een 
ruime bergkast met cv en 
wasmachine & droger. Heel slim 
bedacht; zo heb je veel meer ruimte 
in je badkamer. Verder is er een wat 
kleinere bergkast en de deuren naar 
de slaapkamers en woonkamer.





Woonkamer

De lichte doorzon woonkamer heeft 
meer dan genoeg ruimte voor een zit- 
en eethoek. Het plafond heeft mooi 
schuurwerk en ook hier zijn de wanden 
strak gestuct.




Twee grote ramen en de loopdeur naar 
het balkon zorgen voor veel licht. Waar 
je ook naar buiten kijkt, je zit altijd 
goed: je kijkt uit over de groene 
Scheltemaweg óf over het park.




Het is een sfeervolle ruimte waar 
gebruik is gemaakt van neutrale 
kleuren zodat je het gemakkelijk naar 
je eigen smaak kan inrichten. 




Eén van de twee grote ramen is van 
kunststof met dubbel glas en een 
screen. Een balkon heeft een elektrisch 
rolluik zodat ook die zijde van de 
woonkamer beschermd is.





Woonkamer

De woonkamer heeft een open 
verbinding met de keuken. Praktisch 
als je contact wil houden met de 
woonkamer tijdens het koken. Maar 
als je dat wenst is de keuken 
gemakkelijk afsluitbaar te maken 
zodat je keukengeheimen bewaard 
blijven!







Een groot raam en de loopdeur naar 
het balkon zorgen voor veel licht. De 
L-vormige keukenopstelling met 
kunststof werkblad is ruim van opzet 
met veel kastjes waarvan twee met 
melkglas.




De keuken heeft een 4 pits gas- 
kookplaat, afzuigkap, separate 
koelvriescombinatie, combi-
magnetron en een vaatwasmachine. 
Het werkblad is van kunststof. In de 
keuken zijn in de koof halogeen 
spots verwerkt. 




Dus alle ingrediënten in huis om een 
heerlijke maaltijd te bereiden! 

Keuken





Badkamer








De geheel betegelde badkamer heeft 
een badmeubel met verlichting, veel 
legruimte en een wastafel.




De inloopdouche heeft een leuke 
wandvan glazen stenen, een 
regendouche, handdouche, 
thermostaatkraan en mechanische 
ventilatie. 




Een groot raam zorgt voor veel licht 
en natuurlijke ventilatie in deze fijne 
badkamer.



Slaapkamer 1



Deze slaapkamer is ruim van opzet. Via 
het grote raam schijnen in de ochtend 
de eerste zonnestralen bij je binnen 
zodat je heerlijk rustig wakker wordt 
gekieteld door de zon. Via een loopdeur 
kun je zo naar het balkon. 




Het balkon is voorzien van een grote 
rolluik. Je kunt de balkondeur (met 
hor) tijdens warme zomernachten dus 
gerust open laten staan. Geen last van 
muggen, vliegen of andere ongewenste 
gasten!




Ook deze kamer is strak afgewerkt en 
heeft dezelfde laminaatvloer als in de 
rest van het appartement. Er is ruimte 
genoeg voor een groot bed, kledingkast 
en/of een wandmeubel voor 
bijvoorbeeld je tv.





Slaapkamer 2










Naast slaapkamer 1 ligt de slaapkamer 
nummer 2. Vanwege het grote raam 
met draairaam is dit een heerlijk lichte 
kamer. Deze kamer grenst aan het 
balkon.




Ook deze slaapkamer is mooi gestuct 
en heeft dezelfde laminaatvloer als de 
rest van het appartement.




Een fijne slaapkamer, ideaal als grote 
inloop kleedruimte, werk- of 
hobbykamer. Wat je maar wil!



Balkons








Dit appartement heeft twee balkons. 
Een aan de voorzijde met uitzicht op de 
Scheltemaweg en een aan de 
achterzijde met een mooi uitzicht op 
het park. Hoe groen kun je wonen in 
Eindhoven!




De balkons zijn respectievelijk op het 
oosten en het westen gelegen zodat je 
elk moment van de dag van de zon 
kunt genieten. 




Heerlijk loungen met een mooi uitzicht 
op de koop toe!







Etage



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

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. 
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