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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.

Wat is er mooier dan een Thuis voor 

iemand te vinden of te helpen bij de 

verkoop zodat onze klant klaar is voor de 

volgende stap in zijn of haar leven?





Dat is waar ik mijn plezier in vind en blij 

van word.





Een mooie combinatie: alle aandacht 

voor mensen en bezig zijn met huizen, 

wonen en leven!



Kenmerken Soort

Type


Kamers

Gebruiksoppervlakte


woningen

Perceeloppervlakte


Inhoud

Bouwjaar

galerijflat

appartement

2




72 m²

0 m²

240 m³

2012





Koffers pakken en 
wonen!

Dit prachtige appartement is wat je noemt 
'instapklaar' zowel qua uitstraling, 
afwerking, comfort als duurzaamheid met 
stadsverwarming, een optimale isolatie en 
onderhoudsvriendelijke materialen zoals de 
aluminium kozijnen. 




Het appartement ligt op de vierde 
verdieping en vanuit het balkon heb je een 
koninklijk uitzicht over het park 'Meerland' 
met aan de horizon een bosrand.




Het appartement zelf is ook een lust voor 
het oog. Onder andere het strakke 
stucwerk, de lichte ruimtes en de moderne, 
luxe hoogglans keuken en ruime badkamer 
maken van dit appartement een plaatje! 




Heel praktisch is de zo'n vier meter hoge 
bergruimte op de begane grond en de extra 
grote privé parkeerplaats in de afgesloten 
parkeergarage.









Het appartement ligt op een fantastische 
locatie in winkelcentrum 'Meerrijk', 
stadsdeel ' Meerhoven'. 




In Meerrijk ontmoeten mensen elkaar op de 
pleinen en in het park waardoor het een 
dorp op zich is. Het appartement ligt zo 
centraal dat je alles bij de hand hebt alsof je 
wat dat betreft midden in de stad woont!




Openbaar vervoer is ook geen probleem en 
vanwege de ligging ben je zo in het centrum 
van Eindhoven, zit je op de snelweg of ben 
je snel richting de bosrijke Kempen.




Kom gerust eens kijken en geniet van de 
binnen- én buitenruimte van dit leuke 
appartement.







Het appartement ligt aan een plein 
waar je onder andere allerlei winkels 
vindt. Je hoeft maar naar beneden 
te gaan en je hebt alles bij de hand.




Naast de ingang van het 
appartementencomplex is een 
bellentableau met videofoon-
installatie en daar zijn tevens de 
brievenbussen. 




Je betreedt een mooi verzorgde, 
ruime centrale ontvangsthal die je 
toegang geeft tot de bergingen, het 
trappenhuis, de liften en de 
parkeergarage.

Entree - centrale hal



Naar het appartement



Het appartement is gelegen op de 
vierde verdieping. De voordeuren 
liggen aan een galerij met uitzicht 
over Meerrijk.



Entree appartement

Meteen vallen de mooie vloer en de 
strak gestucte muren op die je in 
het gehele appartement terugvindt. 
Het hoge plafond en de brede 
deuren geven een ruimtelijk effect.  




In een dubbele kast is de warmte-
wisselaar (huur), legruimte voor je 
handschoenen en sjaals én de 
uitgebreide meterkast met o.a. 
glasvezel.




De eerste deur links leidt je naar het 
frisse toilet met hangtoilet en een 
bijpassend modern fontein. Een 
mooie combinatie van een antraciet-
kleurige plavuizen vloer met een 
witte tegel en wit sanitair. Deze 
antraciet-wit combinatie vind je ook 
terug in de badkamer.





Ook in de woonkamer tref je de 
mooie vloer aan en zijn de wanden 
strak gestuct.




De sfeervolle kamer is meer dan 
ruim genoeg voor een eethoek en 
zithoek. Vanwege de pui met deur 
naar het balkon en de drie ramen is 
het heerlijk licht in de woonkamer.




De aluminium ramen hebben 
allemaal een dauerluft en zijn 
uiteraard voorzien van isolerende 
beglazing.

Woonkamer







In de ochtend kun je al genieten van 
de eerste zonnestralen! 




Het balkon biedt meer dan genoeg 
ruimte voor een loungehoek en 
heeft een glazen balustrade in een 
metalen frame zodat je vrij uitzicht 
hebt op de pleinen en het park 
'Meerland'. 




Dit park is fraai aangelegd met 
waterpartijen en is een fijne plek om 
te bewegen en te ontspannen.

Balkon



Keuken en bijkeuken

Wie kookt er nu niet graag in zo'n 
luxe keuken? 




De open keuken heeft een 
wandopstelling, een watereiland en 
is voorzien van alle apparatuur die 
je in zo’n keuken mag verwachten.




Een combi-magnetron, een 
ingebouwde koelkast en een 
keramische kookplaat onder een 
strakke RVS kap maken deze 
moderne keuken helemaal af!




Vanuit de gang heb je toegang tot 
de L-vormige bijkeuken waar je de 
aansluiting van de wasmachine en 
de unit van de mechanische 
ventilatie hebt. Er is ruimte genoeg 
voor opslag en een extra koelkast of 
vriezer.







Badkamer

De smaakvolle badkamer is 
grotendeels betegeld. Een rand van 
circa 30 cm tussen de tegels en het 
plafond geeft de badkamer extra 
cachet. 




De douche heeft glazen wanden 
waardoor de badkamer heel 
ruimtelijk blijft. 




Een regendouche zorgt een heerlijke 
‘warme regenbui’-ervaring. 




Het luxe badmeubel met bijpassend 
opbergmeubel en een spiegel met 
geïntegreerde verlichting maken het 
plaatje af.



Slaapkamer

De ruime slaapkamer ligt aan de 
voorkant van het appartement en 
biedt uitzicht op de binnentuin van 
het complex en het park. 




Ook hier ligt dezelfde vloer en zijn 
de wanden strak gestuct.



Berging en parkeerplek

De ruime, afsluitbare berging op de 
begane grond heeft heeft een hoog 
plafond (circa vier meter) en een 
vliering waardoor je veel spullen 
kunt opbergen en er ruimte genoeg 
is voor hoge kasten.




In de afgesloten parkeerkelder is de 
extra grote privé parkeerplaats 

(nr. 415).





Appartement



Berging



Privé parkeerplaats



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

Meerhoven

Meerhoven is een rustige wijk waar 
mensen elkaar kennen en waar je 
de dynamiek van de stad niet hoeft 
te missen. Dit maakt Meerhoven 
een geliefde plek om te wonen. Met 
het openbaar vervoer sta je al 
binnen 10 minuten in hartje 
Eindhoven. Er is een goede 
aansluiting op de A2 en Eindhoven 
Airport ligt op steenworp afstand. 
De wijk heeft een winkelcentrum, 
horeca, sportfaciliteiten voor alle 
leeftijden en maatschappelijke 
voorzieningen zoals onderwijs, 
kinderopvang en medische zorg.
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