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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


wonen

Perceeloppervlakte


Inhoud

Bouwjaar

villa

vrijstaande woning

9




262 m²

1175 m²

1013 m³

1991





Ruim wonen met 
een weids uitzicht!



Een ruime villa met landelijke uitstraling en 
fantastisch uitzicht met vier slaapkamers, 
een badkamer, een logeer-/bergkamer, 
twee wasruimtes, een grote keuken, een 
flinke woonkamer van 60 m2, twee 
multifunctionele kamers, grote carport en 
een multifunctioneel buitenverblijf met 
garage. 




Eigenlijk is er te veel om op te noemen! Een 
woning met veel verschillende ruimtes die je 
naar eigen inzicht een bestemming kunt 
geven. 




Het sfeervolle huis is goed onderhouden en 
het geheel is goed geïsoleerd. De woning 
geeft je een ruimtelijk en tegelijk een 
huiselijk gevoel. Niet alleen vanwege de 
m2's, maar ook vanwege de mooie 
lichtinval.













Dat ruimtelijke gevoel zet zich door naar 
buiten. Wat een ruimte en wat een 
fantastisch uitzicht!




Je kijkt uit over de velden, waar je in de 
verte een wandelaar zou kunnen ontdekken 
en de korenmolen St. Jan die haar wieken 
maar al te graag in de wind laat draaien. 




De tuin is heel ruim en heeft meerdere 
zonneterrassen en overkappingen. 




Wonen in Oerle betekent genieten van het 
landelijke gecombineerd met een goede 
bereikbaarheid van Eindhoven Airport, 
ASML, HTC en winkelcentra. 




Al met al een heerlijk ruime, goed 
onderhouden woning met veel 
mogelijkheden op een fantastische locatie!










Meteen als je binnenkomt, valt de 
ruimte en het licht dat vanuit de 
vide binnenvalt op. Een hardhouten 
trap leidt je naar de eerste 
verdieping.




De hal vormt de verbinding tussen 
het woongedeelte en het kantoor-
gedeelte. Er is een garderobe 
gerealiseerd. 




Het toilet is gedeeltelijk betegeld en 
heeft een vrijhangend toilet met 
bijpassend fonteintje.

Entree







Woonkamer

De grote woonkamer bestaat uit een 
eet- en een zitkamer. 




Vanuit de eetkamer kun je via de 
schuifpui naar het overdekt terras 
en kijk je zo de tuin in.




De woonkamer heeft veel lichtinval 
vanwege de schuifpui en het grote 
hoekraam. 




Op de vloer ligt een tegelvloer met 
vloerverwarming. 




De eetkeuken, eetkamer en 
zitkamer staan in open verbinding 
met elkaar wat een ruimtelijk effect 
geeft.




De woonkamer heeft mooie, strakke 
plafondlijsten en een fraai gestuct 
plafond.







Een gashaard zorgt voor nóg meer 
sfeer, een airconditioning zorgt voor 
verkoeling tijdens de warme zomers.




Ook in het zitgedeelte is er volop licht 
vanwege de vele ramen en erker. 









Een heerlijke ruimte om lekker te 
kokkerellen! 




De ruime keuken is van alle 
gemakken voorzien die je van een 
moderne keuken mag verwachten. 
Een vaatwasser, een vijfpits 
gasplaat met wokbrander, een 
ovencombinatie en koelkast maken 
de keuken compleet. Er is volop 
kastruimte en een groot aanrecht  
met veel werkruimte. Door het 
hoekraam en het verlaagde 
keukenraam kijk je zo de ruime tuin 
in.




Vanuit de keuken ga je naar het 
achterportaal met o.a. toegang tot 
de praktische bijkeuken met 
aansluitingen voor witgoed.

Woonkeuken





Multifunctionele ruimtes

Via de hal heb je toegang tot een 
tweetal kamers, nu in gebruik als 
kantoor en spreekkamer, maar ook heel 
geschikt als hobby-, chill- of 
gamekamer! 




Een van de kamers heeft een 
keukenblok met ingebouwde koelkast, 
er zijn vaste internetaansluitingen en 
ook hier airco.





Via de hardhouten trap met fraaie 
balustrade kom je op de eerste 
verdieping. Meteen valt het strak 
gestucte plafond op die de vorm van 
het dak volgt.




De overloop geeft toegang tot drie 
slaapkamers, een grote logeer- en 
bergkamer, de waskamer met de cv 
en aansluitingen voor witgoed, het 
toilet en de ouderslaapkamer  met 
badkamer ensuite. 




Een vlizotrap geeft toegang tot de 
tweede verdieping met nóg meer 
bergruimte.

Eerste verdieping







Ouderslaapkamer






De ruime ouderslaapkamer heeft 
een fantastisch uitzicht over de 
velden. 




De slaapkamer heeft een grote 
kastenwand met veel hang- en 
legruimte met tegen de achterwand 
extra rekken voor bijvoorbeeld je 
linnengoed en kleding die je minder 
vaak gebruikt.




Net als de andere slaapkamers is 
deze kamer voorzien van kunststof 
kozijnen met isolerende beglazing. 




De ouderslaapkamer heeft een deur 
naar de overloop en een deur naar 
de ruime badkamer.





Heerlijk ontspannen in deze ruime 
badkamer!




De badkamer heeft een fijn ligbad, 
twee wastafels met daarboven 
planchets en een grote spiegel. 




Een ruime douche met 
thermostaatkraan maakt de 
badkamer compleet.

Badkamer





Op de eerste verdieping zijn vier 
slaapkamers en een logeer-/
bergkamer. Vooral de 
ouderslaapkamer en de twee 
kamers aan de voorkant van het 
huis zijn heel ruim.




Plek genoeg om te slapen, te spelen, 
te studeren én thuis te werken.

Slaapkamers





Logeer-/bergkamer



Deze kamer is gelegen boven het 
kantoor en spreekkamer en is 
bereikbaar via de overloop, maar 
ook via een vlizotrap vanuit de 
spreekkamer. Eventueel kan hier 
een vaste trap worden gemaakt.




Een grote ruimte die je voor allerlei 
doeleinden kunt aanwenden. Nu in 
gebruik als logeerkamer. Vanwege 
de flinke lengte wordt de kamer 
achterin gebruikt als extra 
bergruimte.




Een tweetal dakramen zorgt voor 
genoeg lichtinval. 




Mogelijkheden te over dus!







Aansluitend op de grote carport/
overkapping is een extra verblijf met 
inpandig een volledig gestucte 
garage met voorzieningen voor een 
toilet en badkamer zodat dit gebouw 
heel geschikt is als bijvoorbeeld 
mantelzorgwoning of bed- & 
breakfast. 




Ook de echte hobbyist, de motor- of 
autoliefhebber kan hier fijn aan de 
slag!




Het buitengebouw heeft verwarming 
en is optimaal geïsoleerd. Bouwjaar 
2012.

Buitengebouw





Tuin

Wat een ruimte en wat een 
fantastisch uitzicht! Je kijkt uit over 
de velden met op de achtergrond de 
molen. Geen achterburen; alleen zo 
nu en dan een wandelaar in de verte 
en de boer die het land bewerkt.




De tuin heeft vier zonneterrassen en 
meerdere overkappingen. De grote 
carport naast het huis loopt door tot 
het bijgebouw zodat je daar een 
flinke overkapping hebt. Aansluitend 
op de woonkamer is ook een 
overkapping en tenslotte heeft het 
bijgebouw een gezellige veranda.




Vanwege de grootte van de tuin is 
er altijd wel een zonnig plekje of 
juist schaduw te vinden. Je kunt 
heerlijk ontbijten in de ochtendzon 
en in de avond genieten van de 
zonsondergang met een rode gloed 
boven de velden!

 











Omgeving

Het is mooi wonen in Oerle, of zeg 
maar: Oers! 




Landelijk met genoeg bedrijvigheid 
en gezellige terrasjes.




Kom gerust eens kijken, wij laten 
het je graag zien.



Begane grond



Eerste verdieping



Tweede 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.










Tel: 040-2553003

makelaar@pitmakelaars.com




Anita Fiers: (06) 21 931 959








www.pitmakelaars.com


