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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.

Mijn passies voor wonen, marketing en 

dienstverlening komen allemaal samen in 

mijn werk bij Pit Makelaars. Als spin in 

het web zorg ik voor een optimaal 

contact tussen jou en ons kantoor: 

tijdens, maar ook na het aan- of 

verkoopproces van jouw woning.


Ik ondersteun onze makelaars als 

assistent makelaar i.o. en ik ben met 

mijn marketingachtergrond 

verantwoordelijk voor vraagstukken als: 

“Hoe zorgen wij er voor dat jouw woning 

de aandacht krijgt die het verdient?”. 



Kenmerken Soort

Type


Kamers

Gebruiksoppervlakte


wonen

Perceeloppervlakte


Inhoud

Bouwjaar

herenhuis

vrijstaande woning

5




188 m²

373 m²

824 m³

2009





Een prachtig huis 
waar je blij van 

wordt!
Geen waterlanders bij dit huis! Meteen als je 
binnenkomt ervaar je de sfeer, het licht en 
de ruimte van dit mooie, moderne huis. Een 
ruime Z-vormige woonkamer met moderne 
open keuken, een praktische bijkeuken en 
een ruime inpandige garage vormen de 
benedenverdieping. Er zijn twee 
parkeerplaatsen op eigen terrein.




Overal zie je de hoge kwaliteit van de 
gebruikte materialen: hardhouten kozijnen 
met HR++ beglazing, paneeldeuren, 
alarm, strak stucwerk, natuurstenen 
vensterbanken, aanrechtblad en kookeiland.




Ook qua energie en duurzaamheid is overal 
aan gedacht: extra geïsoleerde lichtkoepels, 
volledig geïntegreerde rolluiken, 
zonnepanelen, een zonneboiler, hot fills, een 
warmte-terugwin unit en uiteraard een 
optimale isolatie van het gehele huis.




Op de eerste verdieping zijn drie ruime 
slaapkamers, een separaat toilet en een 
fantastische, luxe badkamer met ligbad, 

douche en een dubbele wastafel in meubel 
met als puntje op de i een design radiator. 




Ook op de tweede verdieping is een mooie, 
grote ruimte met een grote dakkapel die nu 
in gebruik is als kantoor.




De ligging van Waterland 200 is ideaal. Het 
huis ligt op een kindvriendelijke locatie in 
een rustige straat in Meerhoven met een 
grote groenstrook met speeltuintje voor de 
deur. Geen gevaarlijk verkeer en alle rust! 
Op een steenworp afstand ligt park 
Meerland.




Alle voorzieningen zoals winkels en scholen 
zijn vlakbij. Ook het centrum van Eindhoven 
en Eindhoven Airport zijn uitstekend te 
bereiken met de fiets, auto en het openbaar 
vervoer. Via Flight Forum zit je zo op de 
snelweg of bij de internationale school. Ook 
de locaties van ASML en High Tech Campus 
zijn goed bereikbaar.





Voor het huis is een groenstrook: je 
eigen parkje met een speeltuin. Een 
fijne plek om te zijn zonder gevaar 
van verkeer. Je kunt je kroost zo 
vanuit de huiskamer in de gaten 
houden. Als je het huis betreedt, 
vallen meteen de mooie gestucte 
wanden en de paneeldeuren op. Het 
woongedeelte van de 
benedenverdieping is geheel 
voorzien van vloerverwarming.




De toiletruimte heeft een 
vrijhangend toilet met bijpassend 
fonteintje. De wanden zijn geheel 
betegeld en op de vloer ligt een 
mooie antracietkleurige tegelvloer.




Vanuit de hal is de praktische 
bergkast onder de trap toegankelijk.

Entree





Woonkamer

Wat een heerlijk lichte en ruime 
woonkamer! Door de grote ramen, 
schuifpui en tuindeur zie je, waar je 
ook kijkt, de leuke tuin of de 
groenstrook aan de voorzijde. Het 
ruimtelijke wordt versterkt door het 
verdiepte raam met brede 
vensterbank.





De Z-vormige kamer leent zich voor het 
creëren van meerdere zit- en eethoeken 
zonder dat je het ruimtelijke gevoel 
kwijtraakt. Ook vanuit de zithoek kijk je 
zo de mooie tuin in.




Alle hardhouten ramen zijn voorzien van 
HR++ beglazing en de vensterbanken 
zijn van Belgisch hardsteen.







Wie wil er nu niet koken in zo'n 
mooie keuken! 




Deze is van alles voorzien wat je 
van een moderne keuken mag 
verwachten en meer!




Een vaatwasser, koelkast, vriezer, 
inductie kookplaat, elektrische oven 
en een vaatwasser met hotfill. Het 
aanrecht en het kookeiland met veel 
bergruimte hebben een 
natuurstenen keukenblad. Door het 
grote hoekraam heb je zicht op de 
groenstrook.




Op de begane grond en eerste 
verdieping zijn de ramen voorzien 
van volledig geïntegreede, elektrisch 
bedienbare rolluiken.

Keuken





Vanuit de woonkamer heb je 
toegang tot de praktische bijkeuken. 
Ook hier is gekozen voor strak 
gestucte wanden en de mooie 
antracietkleurige tegelvloer. Er zijn 
aansluitingen voor witgoed, een 
hotfill voor de wasmachine, een 
uitstortgootsteen met warm en koud 
water en een handig werkblad voor 
bijvoorbeeld het vouwen van de 
was.




Vanuit de bijkeuken ga je naar de 
inpandige, volledig geïsoleerde en 
verwarmde garage met elektrische 
sectionaaldeur. In de garage is de 
meterkast met slimme meter, 
glasvezel en een waterontharder. 
Via de achterdeur ga je naar de tuin 
en de afsluitbare berging.

Bijkeuken en garage



Eerste verdieping

Via de mahoniehouten trap ga je 
naar de eerste verdieping. Ook hier 
is alles hoogwaardig afgewerkt. Er 
ligt een mooie laminaatvloer en er 
zijn hardstenen accenten. 




De overloop geeft toegang tot het 
geheel betegelde toilet, de 
badkamer en drie ruime, lichte 
slaapkamers.



Ultieme ontspanning in deze 
prachtige badkamer!




Een ruime, lichte badkamer met een 
groot tweepersoons ligbad, een 
ruime douche en dubbele wastafel in 
een eigentijds meubel. En wat denk 
je van de mooie designradiator 
boven het bad?!




De vloer is voorzien van vloer-
verwarming en de spiegel heeft 
geïntegreerde verlichting. Er is 
natuurlijke en mechanische 
ventilatie met warmteterugwinning.




Zelfs douchen kan energiezuinig 
door de douche wtw.




Alles om heerlijk te genieten!

Badkamer







Slaapkamers

Op de eerste verdieping zijn drie 
grote slaapkamers. Doordat er geen 
schuine kanten zijn, heb je veel 
ruimte. Op de vloer ligt een mooie 
laminaatvloer.

De grote ramen zorgen voor veel 
lichtinval en zijn voorzien van 
volledig geïntegreerde elektrische, 
programmeerbare rolluiken in de 
kleur van de kozijnen. 







Nóg meer ruimte op de, met een 
vaste trap bereikbare, tweede 
verdieping! Een mooie, lichte kamer 
die nu in gebruik is als 
studeerkamer. 




Onder de schuine kanten zijn op 
maat gemaakte grote verrijdbare 
bakken voor nog meer bergruimte.




Een fijne, ruimte met een grote 
dakkapel.




Op de vloer ligt behaaglijke 
vloerbedekking en het plafond is 
strak gestuct; de wanden zijn 
voorzien van behang. 




Een fantastische multifunctionele 
ruimte!

Tweede verdieping





Het huis wordt als het ware omarmd 
door de speelse onder architectuur 
aangelegde tuin. Over de lengte van 
de tuin stroomt een beekje door de 
rotspartijen. De tuin heeft mooie 
volwassen, vaste beplanting en een 
groot zonneterras dat je vanuit de 
woonkamer via de schuifpui en 
glasdeur betreedt. Vanwege de 
grootte van de tuin is er altijd wel 
een zonnig plekje of juist schaduw 
te vinden.




De onderhoudsvriendelijke tuin is 
sfeervol verlicht en voorzien van 
elektrische aansluitingen en twee 
tappunten. 

De voortuin wordt visueel nóg groter 
door de grote groenstrook aan de 
voorkant van het huis.

Tuin







Dit mooie, ruime en moderne huis 
moet je echt zelf hebben gezien!




We nodigen je graag uit voor een 
bezichtiging. We nemen daarbij 
uiteraard alle voorzorgsmaatregelen 
voor uw en onze veiligheid in acht.




Mail, bel of app ons voor een 
afspraak en ervaar de sfeer, het 
licht, de ruimte en de ligging van 
deze fantastische woning.

Welkom



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

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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