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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

eengezinswoning

hoekwoning

6




122 m²

284 m²

431 m³

1964





Ruim wonen 
binnen de ring van 

Eindhoven
Dicht bij binnenstad ligt deze verrassend 
speels ingedeelde royale hoekwoning met 
afsluitbare eigen oprit, carport en berging 
ter grootte van een garage. 




Een ruime, sfeervolle, goed onderhouden 
woning met maar liefst vier slaapkamers, 
volop bergruimte, een prachtige 
woonkamer, woonkeuken en badkamer op 
een mooi perceel gelegen in de binnenring 
van Eindhoven.




De begane grond van het huis is in 2019 
verbouwd waarbij de woonkamer, hal en 
keuken zijn gemoderniseerd met de inbreng 
van een binnenhuisarchitect. Alle ruimtes 
zijn stuk voor stuk eye-catchers!




Op de eerste verdieping zijn twee ruime 
slaapkamers, een wasruimte en een luxe 
badkamer.




De tweede verdieping herbergt nog eens 
twee slaapkamers met een mooie dakkapel, 
Daarnaast is er nog een extra bergruimte.


Het is een goed onderhouden woning 
waarvan het schilderwerk onlangs nog is 
uitgevoerd.




De woning heeft een grote berging in spouw 
met een verhoogde carport zodat daar 
bijvoorbeeld een camper kan worden 
gestald. Via een afsluitbare poort heb je 
toegang tot je eigen oprit en achterom.




Achter het huis ligt een ruime tuin met 
volwassen beplanting en veel privacy. Een 
speels geheel met twee overkappingen waar 
je je heerlijk kunt ontspannen.




Karolingersweg 6 ligt in de binnenring van 
Eindhoven vlakbij het centrum met allerlei 
voorzieningen zoals winkels waaronder een 
grote Albert Heijn en openbaar vervoer.




Een fijn, ruim huis op een mooie locatie!



Entree

Meteen als je binnenkomt zie je de 
mooie houten vloer, de moderne 
trap, de strak gestucte wanden, 
plafond en een moderne zwarte 
glasdeur. In 2019 is de begane 
grond verbouwd. Ook de meterkast 
is vernieuwd.



Wat een prachtige, sfeervolle 
woonkamer! Ook hier ligt de eiken 
vloer (Bourgondisch Eiken) en zijn 
de wanden strak gestuct. Een wand 
is voorzien van eigentijds behang. 




Alles wat je ziet is in 2019 
vernieuwd onder de hoede van een 
binnenhuisarchitect.




Zo is er een groot, op maat gemaakt 
wandmeubel met greeploze kastjes 
en geïntegreerde tv aansluiting, 
nieuwe vensterbanken en ook hier 
een moderne tussendeur.




Het grote raam geeft uitzicht op de 
straat. Een fantastische ruimte om 
heerlijk te ontspannen en te 
genieten!

Woonkamer







Wat heerlijk zo'n grote woonkeuken!




Een fijne ruimte om samen te zijn 
en te genieten van kookkunsten en 
na te tafelen tot in de late uurtjes!




Ook de keuken heeft een 
verjongingskuur ondergaan. Zo zijn 
de kastjes gewrapt, de wanden en 
plafond gestuct, is er een nieuwe 
lichtkoepel geplaatst en zitten er 
moderne spots in het strakke 
plafond. Op de vloer ligt een 
antracietkleurige pvc.




Een gezellige, moderne en lichte 
ruimte.

Woonkeuken



De keuken is voorzien van alle 
gemakken die je van een moderne 
keuken mag verwachten.




Zo is er een vijfpits gaskookplaat 
met wok-brander, een verhoogde 
vaatwasser, een Amerikaanse koel-/
vries-combinatie, een elektrische 
oven en een combi-oven. Vanuit de 
keuken kijk je zo de zonnige tuin in!







Tuin

Wat een ruime tuin midden in de 
stad! De tuin is zo groot dat je er 
altijd wel een plekje in de zon of 
juist in de schaduw kunt vinden!




Je hebt geen inkijk van achterburen 
en je kunt kiezen onder welke 
overkapping je wilt genieten van de 
tuin! De schutting wordt binnenkort 
vervangen zodat ook de tuin weer 
helemaal up-to-date is.




Bij deze woning hoort een grote, in 
spouw gebouwde berging mét 
verhoogde carport zodat je daar 
bijvoorbeeld je camper kunt stallen.




Naast het huis ligt de afsluitbare 
royale oprit met ruimte voor 
meerdere auto's.




De berging is voorzien van elektra 
en verwarming en is via de eigen 
oprit, met afsluitbare poort, te 
bereiken.









Eerste verdieping

Op de eerste verdieping vind je twee 
ruime slaapkamers, een wasruimte 
en de gemoderniseerde, luxe 
badkamer.




Op de vloer ligt een mooie laminaat. 
De grote ramen hebben kunststof 
kozijnen en zijn voorzien van HR 
dubbele beglazing. De slaapkamers 
hebben elk een grote vaste kast.







Heerlijk ontspannen in deze luxe 
badkamer met grote inloopdouche 
voorzien van thermostaatkraan en 
regendouche.




De badkamer is zo'n 2,5 jaar 
geleden helemaal vernieuwd.




De wanden zijn betegeld met een 
grote witte landscape tegel. Op de 
vloer ligt een antracietkleurig tegel. 
Samen een smaakvol geheel!




Een mooi groot badmeubel met 
natuurstenen blad siert de wand. 




Er is zowel natuurlijke ventilatie 
middels het grote draai-/val raam 
als mechanische ventilatie.

Badkamer



Tweede verdieping

Een vaste trap leidt je naar de 
tweede verdieping. 




Daar vind je nóg meer ruimte. Ook 
hier ligt een laminaatvloer.




Er zijn twee ruime slaapkamers, elk 
met een dakkapel zodat je extra 
ruimte en licht hebt.




Achter de knieschotten is extra 
opbergruimte gerealiseerd. 




Verder is er een praktische 
bergruimte waar de cv-ketel is 
geplaatst.



Welkom!

Dit huis is goed onderhouden.




De begane grond is vorig jaar 
verbouwd en gemoderniseerd.




Het schilderwerk van de kozijnen, 
dakkapellen en de aluminium 
overkapping is recent gedaan.




In deze woning vind je een mooie 
combinatie van ruimte, een  privacy 
biedende tuin gelegen in een leuke 
buurt met het centrum van Eindhoven 
om de hoek!




We nodigen je graag uit om zelf eens 
een kijkje te komen nemen!





Begane grond



Eerste verdieping



Tweede verdieping



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

Eindhoven

Eindhoven is een dynamische stad 
met een moderne uitstraling maar 
met een warm Brabants hart. De 
gemeente telt ruim 225.000 
inwoners. Eindhoven staat bekend 
om zijn high tech en innovatieve 
bedrijven. De goede sociale en 
culturele voorzieningen, vele 
scholen, Eindhoven Airport, de 
ruime opzet, het vele groen en het 
typisch Brabantse landschap in de 
directe omgeving maken Eindhoven 
tot een stad waar het plezierig 
wonen, werken en leven is. 
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