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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

eengezinswoning

tussenwoning

4




93 m2

121 m2

383 m3

2008





Koffers pakken en 
wonen!

Welkom in dit mooie instapklare huis met 
leuke tuin en parkeergelegenheid voor de 
deur. 




Een huis met veel goede looks! Hierbij valt 
te denken aan de mooie, moderne keuken, 
de lichte woonkamer en de strakke 
badkamer.




De ligging van deze woning is ideaal, vlak 
bij het City Centrum met het theater, 
bioscoop, zwembad en allerlei andere 
voorzieningen en het winkelcentrum van 
Meerhoven. Ook scholen, sport-
accommodaties en een supermarkt zijn vlak 
in de buurt.




Het stadscentrum van Eindhoven en 
Eindhoven Airport zijn uitstekend te 
bereiken per auto of met het openbaar 
vervoer. Je zit zo op de snelweg en als je de 
Heerbaan afrijdt, rijd je zo de groene 
Kempen in.







Heel het huis is netjes verzorgd. Strak

stucwerk en een mooie tegelvloer voorzien 
van vloerverwarming sieren de keuken en 
woonkamer. 




Ook de eerste verdieping met 3 slaapkamers 
ziet er strak en verzorgd uit door de fraaie 
laminaatvloer en het mooie stucwerk. En als 
puntje op de i de moderne badkamer met 
vloerverwarming en audio boxen.




Het huis is goed geïsoleerd en voorzien van 
isolerende beglazing en een Climarad 
ventilatiesysteem. Heel handig is de aparte 
afsluitbare wasruimte op de overloop voor je 
wasmachine en droger. 




En tenslotte genieten in de vrijwel 
onderhoudsvrije tuin met eigen achterom, 
gelegen op het zuidoosten. 




Al met al een mooie, instapklare woning die 
je zelf gezien moet hebben. 

Kom eens kijken, wij leiden je graag rond!



Vanuit de verkeersluwe straat met 
veel parkeergelegenheid nader je de 
overdekte voordeur van Smelen 69. 




Een speels ogend huis met veel glas 
aan de voorkant.




In de lichte, strak gestucte hal zie je 
meteen de mooie tegelvloer, 
voorzien van vloerverwarming, die 
je op de gehele benedenverdieping 
aantreft. 




Vanuit de hal heb je toegang tot de 
meterkast, het moderne toilet en de 
keuken en woonkamer.

Entree



Toilet

De toiletruimte heeft een vrijhangend 
toilet, is geheel betegeld en voorzien van 
inbouwspots.




Het bijpassend fontein maakt onderdeel 
uit van een toiletmeubel voor extra 
opbergruimte.





Heerlijk kokkerellen in deze keuken! 
Een mooie strakke keuken met een 
extra diep (10 cm) natuurstenen 
aanrechtblad. Door de grote 
raampartij en de glazen pui heb je 
een weids uitzicht over de straat. 
Een eetkeuken met ruimte genoeg 
voor een eethoek.




Echt een beauty met alles en meer 
wat je van een moderne keuken 
mag verwachten! Zo heb je een 
grote vijfpits gaskookplaat, een 
strakke RVS afzuigkap, een 
koelkast, vaatwasser, combi-oven, 
inbouwspots en audio 
aansluitpunten.

Ook hier ligt vloerverwarming onder 
de tegelvloer die doorloopt tot in de 
woonkamer.

Keuken





De grote raampartijen aan de voor- en 
achterkant en de open verbinding 
tussen de keuken en woonkamer geven  
een ruimtelijk effect.




Een heerlijk ruime lichte keuken en 
kamer.





Woonkamer

De sfeervolle woonkamer kijkt door de 
grote raampartijen uit over de 
achtertuin. Er is meer dan genoeg 
ruimte voor een royale zithoek.




Een mooi wandmeubel siert de wand 
waar de tv hangt. 







Tuin

Welkom in de achtertuin met vrije 
achterom, gelegen op 't zuidwesten.




Direct tegen de woning is een 
zonneterras met onderhoudsvrije 
kunststof vlonders waar je heerlijk 
van de zon kunt genieten. 




In de tuin zijn twee bergingen 
waarvan één met elektra.





Eerste verdieping

Tussen de woonkamer en de keuken 
is de deur naar de trapopgang naar 
de eerste verdieping. 




Op de overloop ligt een mooie 
laminaat die doorloopt tot in twee 
van de drie slaapkamers.




De eerste slaapkamer is ruim en 
licht en kijkt uit over de voorkant 
van het huis. De tweede 
slaapkamer, nu in gebruik als 
kleedkamer en studeerkamer, is 
ruim genoeg voor het plaatsen van 
een bed.




Op de overloop is een grote 
wasruimte voor het plaatsen van je 
wasmachine en droger. 




Een vlizotrap leidt je naar de 
zolderverdieping waar de cv ketel 
hangt en je veel extra opbergruimte 
hebt.











Ouderslaapkamer

De ouderslaapkamer ligt aan de 
achterzijde van de woning en kijkt 
uit over de tuin. 




Een ruime, lichte kamer met een 
aansluiting voor de tv die je 
overigens op alle slaapkamers 
aantreft.




Op de vloer ligt een behaaglijke 
vloerbedekking en de wanden zijn 
strak gestuct. 




In de kamer is tevens ruimte voor 
een leuke zithoek of voor het 
plaatsen van een extra kast of 
toilettafel.





Badkamer

Heerlijk relaxen in deze prachtige, 
luxe badkamer met inloopdouche,  
dubbele wastafel in een 
badkamermeubel en vrijhangend 
toilet.




Genieten met een grote G terwijl je 
lekker luistert naar muziek via de 
audiobox geïntegreerd in het 
plafond.




De tegelvloer met mooie grote 
tegels is voorzien van 
vloerverwarming. Ontluchting gaat 
via een mechanische ventilatie.




Al met al een fantastische badkamer 
om in te genieten!









  





Begane grond



Eerste verdieping



Zolderverdieping



Stenen berging



Kunststof berging



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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