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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

2-onder-1-kapwoning

5

118 m²

212 m²

477 m³

1990





Heerlijk wonen

in de Kelen nabij 

Meerhoven!
Welkom bij Torenvalk 18 in Veldhoven!




Een ruime, uitgebouwde twee-onder-een 
kap woning met vier slaapkamers, een luxe 
badkamer en een garage met oprit. Gelegen 
in woonwijk "De Kelen".




Het huis ligt in een leuke, groene 
kindvriendelijke buurt, op korte afstand van 
winkelcentrum Meerhoven en het 
Citycentrum. Alle gewenste voorzieningen 
liggen binnen handbereik waaronder 
winkels, scholen, een bioscoop, restaurants, 
openbaar vervoer en meerdere speelveldjes.




De woning ligt op fietsafstand van ASML, 
Maxima Medisch Centrum en Eindhoven 
Airport. Tevens zijn er goede verbindingen 
naar de snelwegen en de High Tech 
Campus.




Een perfect onderhouden gezinswoning met 
een heerlijke onderhoudsvrije achtertuin 
waar je zo in kan.

Kom jij hier een kijkje nemen?


•	Dit  huis is voorzien van dak-, vloer-, en 
muurisolatie. De kunststof kozijnen hebben 
allemaal HR++ beglazing en nagenoeg 
allemaal voorzien van horren en rolluiken.




•	De woning heeft een 
onderhoudsvriendelijke achtertuin met poort 
achterom en vanuit de tuin directe toegang 
tot de garage. 




• De royale, keurig afgewerkte, lichte 
woonkamer heeft een mooie massief eiken 
parket vloer.




• De moderne keuken is uitgerust met alle 
apparatuur die je nodig hebt om heerlijk te 
koken en biedt tevens toegang tot de 
achtertuin.




•	Op de verdieping tref je drie heel leuke 
slaapkamers aan en een moderne 
badkamer. 




•	Al  met al, een heel fijne woning in een 
kindvriendelijke en groene buurt!





Bij binnenkomst in de hal valt 
meteen de mooie massief eiken 
parketvloer op, welke is doorgelegd 
in de woonkamer.




De hal geeft toegang tot de 
woonkamer, de meterkast, de 
trapopgang naar de verdieping en 
het toilet. De wanden en het plafond 
zijn keurig afgewerkt met pleister- 
en stucwerk.




De toiletruimte is volledig betegeld 
met een lichte wandtegel en grote 
antracietkleurige tegel op de vloer. 
Er is een vrijhangend toilet en 
bijpassend fonteintje.




Er is voldoende ruimte voor een 
garderobe. 

Entree





Woonkamer

Via de fraaie paneeldeur met glas 
kom je de ruime woonkamer binnen. 
De woonkamer is ingedeeld in een 
zitgedeelte en eetgedeelte en is 
bijzonder licht door de raampartijen 
aan de voor- en achterzijde.




In het zitgedeelte aan de voorzijde 
is voldoende plaats voor een groot 
bankstel en een lekkere stoel.




Vanuit het eetgedeelte aan de 
achterzijde heb je fijn zicht op de 
achtertuin. Door de schuifpui stap je 
zo de gezellige, royale tuin in.




Op de wanden van de woonkamer 
zit behang en het plafond heeft een 
strakke afwerking van spuitwerk.




Vanuit de woonkamer is een 
praktische trapkast te bereiken, met 
veel bergruimte.









Wie kookt er nu niet graag in zo'n 
prachtige keuken? 




Deze moderne keuken is van alle 
gemakken voorzien en staat in open 
verbinding met de eetkamer.




De keuken is strak vormgegeven 
met een composieten werkblad en 
de vele kastjes en lades zorgen voor 
voldoende bergruimte. Tegen de 
achterwand en op de vloer liggen 
tegels.




Alle benodigde apparatuur is 
aanwezig waaronder een 5-pits 
gaskookplaat met afzuigkap, een 
hete lucht oven én een magnetron, 
een vaatwasser, een inbouw koel-
vriescombinatie, en een r.v.s.-
spoelbak met bijpassende kraan.

Keuken







Tuin

Deze onderhoudsvriendelijke tuin is

netjes aangelegd en voorzien van

een gazon en diverse beplanting in de 
borders. Op het terras is

voldoende plaats voor een leuke

tuintafel of lounge set.




De tuin beschikt over een vrije achterom 
en is geheel omheind met een schutting.



Garage

De garage is van uit de oprit en 
vanuit de tuin toegankelijk.




Aan de opritzijde heeft de garage 
een geïsoleerde, op afstand 
bedienbare kunststof sectionaaldeur.




De loopdeur aan de tuinzijde is extra 
praktisch om je tuingereedschap of 
fietsen binnen te kunnen opbergen.



Eerste verdieping

Middels de vaste trap bereik je de 
eerste verdieping. Op de overloop 
ligt een keurige laminaatvloer welke 
in alle slaapkamers is doorgelegd.




Op deze verdieping bevinden zich 
drie slaapkamers en de compleet 
ingerichte badkamer.




De ouderslaapkamer is gelegen aan 
de achterzijde van de woning en is 
bijzonder ruim te noemen. Er is 
heerlijk natuurlijke lichtinval door de 
grote ramen, welke op deze 
verdieping allemaal voorzien zijn 
van HR++ beglazing.




De wanden zijn afgewerkt met een 
sfeervol behang en het plafond is 
keurig afgewerkt met spuitwerk.




De andere slaapkamers hebben 
dezelfde keurige afwerking en fijne 
kunststof kozijnen.









Badkamer

De geheel betegelde frisse, luxe 
badkamer heeft een gestuct plafond 
met inbouwspots.




De badkamer is compleet te noemen 
met een keramische wastafel in een 
mooi meubel, een ligbad met 
handdouche, een douche met een 
heldere glazen douchewand en een 
staand closet.




De hoge kast voor het opbergen van 
je handdoeken en toiletspullen en 
spiegel maken het plaatje af.




De ruimte is mechanisch te 
ventileren, maar dankzij het raam in 
de zijgevel is ook natuurlijke 
ventilatie mogelijk.




Een ideale ruimte om heerlijk te 
ontspannen!





Tweede verdieping

Via de vaste trap kom je op de 
tweede verdieping. Hier tref je een 
voorzolder en de vierde slaapkamer 
aan.




Op de voorzolder bevinden zich de 
CV-combiketel en de aansluitingen 
voor de wasmachine en droger.




De slaapkamer is een zee van licht! 
Door de dakkapel over de gehele 
breedte en het extra raam in de 
zijgevel is er een heerlijk lichte 
ruimte ontstaan. Deze kamer leent 
zich uitstekend om te gebruiken als 
werkplek of speelkamer.




Op de vloer ligt vloerbedekking, de 
wanden zijn afgewerkt met 
spuitwerk en het plafond is voorzien 
van houten kraaldelen.




Ook hier zijn de kozijnen van 
onderhoudsvrij kunststof met de HR
++ beglazing.





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.
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