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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.

De spin in het web van ons 

makelaarskantoor. Danish is degene die de 

telefoon aan neemt en je welkom heet 

wanneer je bij ons op kantoor komt. Ze 

maakt de prachtige magazines voor onze 

huizen en is degene die langs komt op het 

leukste moment van het verkoopproces. Ze 

brengt de verkoopborden bij de gelukkige 

verkopers.



Kenmerken Soort

Type


Kamers

Gebruiksoppervlakte wonen


Perceeloppervlakte

Inhoud


Bouwjaar

eengezinswoning

tussenwoning

4

75 m²

225 m²

283 m³

1950





Heerlijk wonen op 
een rustige locatie 

in Eindhoven!
Heb jij zin om de handen uit de mouwen te 
steken en deze woning helemaal naar eigen 
wens in te richten? Dan is deze 
tussenwoning met een royale achtertuin op 
het oosten echt iets voor jou! 




De woning is gelegen in stadsdeel Gestel 
vlakbij een speeltuin en in directe nabijheid 
van natuurgebied ''Genneper Parken''. Het 
stadscentrum en het centraal station zijn 
goed bereikbaar per OV en fiets, net als 
ASML en de High TechCampus. 




Via de Rondweg van Eindhoven zijn alle 
hoeken van Eindhoven gemakkelijk te 
bereiken en via de snelwegen A2 en A67 zijn 
ook overige bestemmingen goed bereikbaar. 

Het huis is praktisch ingedeeld. Je komt 
binnen in de hal met toegang tot toilet en 
keuken.




Vanuit de keuken heb je toegang tot de 
royale achtertuin en de woonkamer.







De ruime achtertuin is gelegen op het 
oosten en biedt volop privacy. Achter in de 
tuin is een berging gerealiseerd waar je de 
mogelijkheid hebt om je fietsen te stallen of 
je tuingereedschap op te bergen. Een 
container doet dienst als tweede berging.




Op de eerste verdieping bevinden zich drie 
leuke slaapkamers, een inbouwkast en een 
badkamer. Ook de twee hoofd slaapkamers 
zijn voorzien van praktische inbouwkasten. 




Tevens is er nog een ruime bergzolder 
waardoor er voldoende mogelijkheden zijn 
om al je spullen op te bergen!




•	Verwarming middels gaskachel in de 
woonkamer (dus geen centrale 
verwarming). Warm water middels 
keukengeiser.




• Er is geen isolatie toegepast.




•	Een ideale woning om volledig naar je 
eigen smaak en wensen in te delen.



Het is koper bekend dat de onroerende zaak meer dan 70 jaar oud is en dat de 
onroerende zaak (grondig) gerenoveerd moet worden. 




In verband hiermee aanvaardt verkoper geen enkele aansprakelijk met betrekking tot 
zichtbare en onzichtbare verborgen gebreken. 




Hieronder vallen onder meer zichtbare en onzichtbare verborgen gebreken die het 
gevolg zijn van het niet bouwen conform de bouwvoorschriften/bouwvergunningen/
bestemmingsplanbepalingen e.d..




Dit betekent dat als de onroerende zaak bij de eigendomsoverdracht niet de 
(feitelijke) eigenschappen bezit die nodig zijn voor een normaal gebruik als woonhuis, 
dit voor rekening en risico van koper komt. 




Met andere woorden: koper koopt de onroerende zaak ‘as is, where is’. Bij het 
vaststellen van de koopsom is hier rekening mee gehouden. Koper wordt in de 
gelegenheid gesteld om de onroerende zaak bouwkundig te (laten) onderzoeken.




Verkoper staat ervoor in dat hij aan koper alle inlichtingen/feiten heeft verschaft die 
verkoper in het kader van de mededelingsplicht aan koper behoort over te brengen, 
met dien verstande dat inlichtingen/feiten die aan koper bekend of kenbaar zijn op 
het moment van het tot stand komen van de koopovereenkomst niet door verkoper 
behoeven te worden verstrekt.

















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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