
Amstelhof 4 Veldhoven



Anita Fiers


 NVM-makelaar


anita@pitmakelaars.com

(06) 21 931 959

Ankie Teeuwen

Kandidaat makelaar

makelaar@pitmakelaars.com

(06) 10 494 087

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


wonen

Perceeloppervlakte


Inhoud

Bouwjaar

eengezinswoning

tussenwoning

5




113 m²

188 m²

476 m³

1963





Koffers pakken en 
wonen maar!

Als je een woning wil waar je direct kunt 
wonen en genieten, dan hoef je niet verder 
te zoeken!




Het huis heeft maar liefst vier slaapkamers 
en is perfect afgewerkt met strak stucwerk, 
kunststof kozijnen met HR beglazing, mooie 
vloeren, een prachtige keuken en een luxe 
badkamer. 




Meteen als je de woonkamer binnenkomt 
ervaar je het licht en de ruimte. Een open 
concept waarbij de woonkamer wordt 
gecombineerd met een mooie, luxe keuken.




Er is ruimte genoeg voor een riante zithoek, 
eethoek en een extra lees-, werk- of 
speelhoek. 




Op de eerste verdieping zijn drie 
slaapkamers en een mooie badkamer. Ook 
hier heeft alles een hoog afwerkingsniveau.

Op de tweede verdieping vind je de vierde 
slaapkamer en extra bergruimte.





Het huis ligt op een mooie locatie in 
Zonderwijk aansluitend op Veldhoven dorp.




Vanuit de woonkamer kijk je uit op een 
groot (speel)veld en heb je weinig tot geen 
verkeer voor de deur. Een leuke, groene, 
kinderrijke buurt met scholen, een mooi 
park en sportvelden om de hoek. 




Het huis ligt vlakbij het centrum van oud 
Veldhoven met allerlei voorzieningen zoals 
de winkels in de Kromstraat, terrasjes, een 
supermarkt, openbaar vervoer en 
uitvalswegen. Ook het City centrum en 
winkelcentrum Mira zijn vlakbij. 

Al met al een ideale locatie!




Deze woning is je bezoek meer dan waard. 
Echt een huis dat je van binnen gezien moet 
hebben. 




Bel of mail ons voor een afspraak, we leiden 
je graag rond in deze mooie woning!



Entree en toilet

Zodra je binnenkomt zie je het mooie 
stucwerk, de mooie vloer, de hoge 
plinten en de moderne trap. Een handige 
trapkast geeft je extra bergruimte.




Het toilet is voorzien van een 
vrijhangend toilet en bijpassend modern 
fontein. 







Een geweldig mooie, lichte ruimte 
waar de woonkamer is gecombi-
neerd met een luxe open keuken. 




De benedenverdieping is uitgebouwd 
zodat je genoeg plek hebt voor een 
zithoek, eethoek, speel-/werkhoek 
en uiteraard de prachtige keuken!




Op de geïsoleerde vloer ligt ook hier 
de brede mulitplank en zijn de 
muren en plafond strak gestuct. 




In de achterpui zitten kunststof 
dubbele openslaande draai-/val 
deuren met HR beglazing en een 
loopdeur. Veel licht en je loopt zo de 
zonnige tuin in!

Woonkamer







Keuken

In één oogopslag zie je wat voor 
prachtige keuken dit is! 




Het brede kookeiland heeft een 
cooker en een 5-pits gaskookplaat 
met wokbrander. Aan een kant 
zitten diepe lades, aan de andere 
kant kastjes voor veel bergruimte.




Het kookeiland wordt gecombineerd 
met een opstelling met een koel-/
vries-combinatie, een combi-oven 
en een vaatwasmachine die wat 
hoger is ingebouwd.




De stoere betonlook aanrechtblad 
combineert mooi met de RVS 
schouw en strakke hoogglans 
fronten.




Vanuit de keuken heb je zicht op de 
eethoek, de speel-/werkhoek en 
kijk je zo de tuin in.







Tuin

De tuin ligt op het zuid-westen. 
Vanwege de lengte van de tuin heb je 
altijd wel een zonnig plekje of kun je 
juist de schaduw opzoeken onder de 
elektrische zonneluifel.




De tuin heeft een terras, een gazon en 
een berging. Achter in de tuin is een 
heel eenvoudige overkapping en een 
eigen achterom.



De gehele verdieping heeft kunststof 
kozijnen met dubbele beglazing, een 
fraaie laminaatvloer en mooie 
deuren.




Slaapkamer 1

Deze kamer is nu ingericht als 
kleedkamer. Het is echter een 
volwaardige slaapkamer met ook 
hier een grote raampartij en veel 
licht.




Slaapkamer 2

Deze ruime kamer heeft net als de 
andere kamers sierpleister wanden 
en een strak gestuct plafond. Een 
mooie kamer met ook hier veel licht.

Eerste verdieping



Ouderslaapkamer

De ruime ouderslaapkamer ligt aan 
de achterzijde van de woning en 
heeft een geïsoleerde wand zodat je 
heerlijk van de rust kunt genieten.




Een grote raampartij zorgt voor veel 
licht. Ook deze kamer is tot in de 
puntjes verzorgd.




Welterusten!





Badkamer

Heerlijk genieten in deze moderne 
badkamer met prachtige looks!




Een luxe badkamer met een modern 
toilet, een badmeubel, een ruime 
inloopdouche met regendouche, een 
design radiator en strakke beton ciré 
wanden en vloer. 



Met een vaste trap ga je naar de 
tweede verdieping. Hier tref je de 
vierde slaapkamer aan. Deze 
verdieping heeft niet dezelfde 
afwerking als de rest van het huis, 
maar biedt veel mogelijkheden!




Er is ook plaats genoeg om extra 
bergruimte te realiseren. 




Op deze verdieping is tevens de 
Remeha cv ketel. Het dak is 
geïsoleerd en vanwege de toevoeren 
van het warmwater is het altijd een 
behaaglijke ruimte.

Tweede verdieping



Begane grond



Eerste verdieping



Tweede verdieping



Overzicht



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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