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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

bungalow

vrijstaande woning

5




140 m²

354 m²

569 m³

1958





Een bungalow met 
een verrassing!

Welkom op Koning Kyriëweg 6. Een 
vrijstaande bungalow mét een grote 
verrassing, gelegen in een rustige straat in 
de gewilde wijk Kabouterdorp in 
Meerveldhoven op de grens met Zeelst.




Je hoopt een woning te zien met op de 
begane grond een ruime, lichte woonkamer, 
een open keuken, een fijne bijkeuken, een 
ruime slaapkamer met een luxe badkamer 
ensuite, een separaat toilet én een tuin met 
veel privacy. 




Dat klopt allemaal en er is nog meer!




Achter het huis is een tweede gebouw dat 
heel geschikt is als mantelzorgwoning,  
gastenverblijf, hobby- , kantoor of 
praktijkruimte. Vul maar in! 




Een heel compleet geheel met een huis-/
werkkamer met open keuken, een tweetal 
(slaap)kamers, een douche en toilet. Zowel 
de bungalow als het tweede gebouw is 
rolstoeltoegankelijk.


Er is eenvoudig een doorgang naar de oprit 
te maken, zodat je een aparte ingang kunt 
creëren.




Het is een unieke combinatie: een bungalow 
met separaat een multifunctioneel gebouw! 




Wonen op Koning Kyriëweg 6 betekent dat 
je vanuit de woning uitkijkt op het groen. Je 
hebt geen directe inkijk van overburen. Ook 
de achtertuin biedt veel privacy.




Je woont heel rustig, maar tóch dicht bij 
allerlei voorzieningen zoals openbaar 
vervoer, winkels, scholen en sportvelden. Je 
zit vlak bij uitvalswegen naar Eindhoven, de 
snelweg en bedrijven als ASML en High Tech 
Campus. 




Wij nodigen je graag uit om deze mooie 
combinatie van wonen/werken/recreëren 
te komen bekijken! Wij zijn benieuwd naar 
jouw plannen en ideeën voor Koning 
Kyriëweg 6!



Voor het huis ligt de voortuin die 
geheel is verhard zodat je daar geen 
omkijken naar hebt. De gehele 
woning is rolstoeltoegankelijk.




Meteen als je binnenkomt vallen de 
fris gesauste wanden en plafonds  
op. De ontvangsthal is ruim en geeft 
toegang tot de slaapkamer met luxe 
badkamer ensuite, de meterkast en 
de huiskamer. 




Tevens is er de deur naar de 
volledig betegelde toiletruimte met 
aangrenzend de cv ruimte. 




De toiletruimte heeft een staand 
toilet met bijpassend fontein. Een 
raam zorgt voor natuurlijke 
ventilatie.

Entree





De slaapkamer met een moderne 
badkamer ensuite is licht vanwege 
de twee grote ramen en is heerlijk 
ruim. De ramen zijn voorzien van 
zonwering.




De muren en plafond zijn strak 
gestukt en onlangs gesaust. In het 
plafond zijn inbouwspots 
gemonteerd. Op de vloer ligt een 
laminaat.




Aan een van de wanden is een 
inbouwkast geplaatst. 




Een fijne, rustgevende ruimte. Slaap 
lekker!

Slaapkamer







Badkamer

De moderne badkamer heeft een 
ruime inloopdouche met 
thermostaatkraan, handdouche en 
regendouche, een vrijhangend toilet 
en een wastafel met bijpassende 
spiegel. Ook deze ruimte is integraal 
toegankelijk.




De wanden zijn geheel betegeld met 
een grote off-white tegel. De vloer 
heeft een moderne, smaakvolle 
houtlook tegel. Er is een 
mechanische afzuiging. Een 
hooggeplaatst raam zorgt daarnaast 
voor natuurlijke ventilatie.




Een designradiator maakt deze 
mooie badkamer compleet. 




Een heerlijke ruimte om in te 
ontspannen!







Woonkamer

De woonkamer is licht vanwege het 
grote raam aan de voorzijde en de 
raampartij met tuindeuren aan de 
achterzijde. Zonnescreens houden 
warmte en zonnestralen buiten. Een 
airconditioning zorgt voor extra 
koelte tijdens warme zomerdagen.

Ook hier zijn de wanden en plafonds 
fris gesaust. Op de vloer ligt een 
laminaat.







Keuken

De open keuken bestaat uit een  
hoekopstelling met volop ruimte in de 
onder- en bovenkastjes.




Verder heeft de keuken een 
gaskookplaat met een afzuigkap, een 
rvs gootsteen met bijpassende kraan, 
een ingebouwde koelkast en een 
draaicarrousel voor de nodige potten en 
pannen. 



Een fijne keuken met een deur naar 
de praktische bijkeuken. Deze is 
meer dan ruim genoeg voor het 
plaatsen van witgoed zoals je 
wasmachine, droger en een extra 
diepvries of koelkast.



Bijkeuken

Achter de keuken is de ruime 
bijkeuken met aansluitingen voor 
witgoed. De bijkeuken is licht 
vanwege de pui met grote ramen.




In de bijkeuken is de achterdeur 
naar de nagenoeg volledig bestrate 
en omheinde tuin en naar het 
tweede gebouw dat ook 
rolstoeltoegankelijk is.



Volop licht in de kamers vanwege de 
ramen. De centrale kamer heeft 
daarnaast solar tubes in het plafond.




Alle ruimtes zijn fris gesaust. Er zijn 
in totaal drie kamers. Een 
woonkamer met een open keuken, 
twee kamers waarvan een kamer 
een mooie wachtkamer of 
studeerkamer zou kunnen zijn, een 
toilet en een douche.




Vanuit de linker oprit is eenvoudig 
een toegang te maken zodat je daar 
een separate entree kunt creëren.




Het huis heeft ook aan de rechter- 
kant een oprit zodat je echt twee 
toegangen tot het perceel hebt.

Tweede gebouw







Keuken

De open keuken bestaat uit een 
wandopstelling met een rvs spoelbak 
met bijpassende kraan, een 
vaatwasmachine, een ingebouwde 
koelkast, een aansluiting voor een 
gaskookplaat en een afzuigkap.




Ook hier weer volop kastruimte!



Berging en tuin

Het tweede gebouw heeft een 
inpandige berging met de cv 
installatie. Deze berging heeft een 
elektrische garagedeur.




Indien gewenst, is het mogelijk een 
doorgang te maken zodat je vanaf 
de straatkant toegang hebt tot het 
gebouw. Ideaal voor een praktijk 
aan huis!



Tuin

De tuin ligt op het oosten zodat je 's 
ochtends al van het zonnetje kunt 
genieten. En als je genoeg hebt van de 
zon, biedt de elektrische luifel je 
bescherming tegen de zonnestralen.

 

Een mooie elektrische, op afstand 
bedienbare smeedijzeren poort geeft 
toegang tot de tuin zodat je zelfs met 
de auto achterom kunt.



Welkom!

Kom gerust eens kijken op Koning 
Kyriëweg 6 en laat je verrassen door de 
mogelijkheden die deze bungalow met 
verrassend groot bijgebouw je biedt!




We laten het je graag zien!



Begane grond



Eerste 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.
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