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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.

Met 15 jaar ervaring in de 

makelaardij is er geen enkele 

casus waar Emmie de 

oplossing niet voor vindt.


Als kandidaat makelaar heeft 

ze al vele mensen mogen 

begeleiden naar hun nieuwe 

thuis.


Met haar positieve uitstraling 

en enthousiasme staat zij 

iedereen te woord en kun je 

rekenen op professioneel en 

persoonlijk advies.


Emmie draagt met haar 

punctualiteit, kennis en passie 

bij aan het ontzorgen van 

onze klant.

Danish Wouters

Medewerker binnendienst

makelaar@pitmakelaars.com

(06) 10 494 087

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

Energielabel

eengezinswoning

tussenwoning

4

126 m²

116 m²

452 m³

2015

A+





Instapklaar wonen 
in een jonge & 
groene buurt!

Welkom bij Sella 21, een prachtig huis waar 
je zo in kan! 




Een strak afgewerkte woning met een lichte 
huiskamer en moderne keuken. De 
woonkamer is meteen al bij de bouw over 
de volledige breedte uitgebouwd, zodat er 
meer dan genoeg ruimte is voor een riante 
eet-, en zithoek. 




Gelegen in de gewilde en kindvriendelijke 
nieuwbouwwijk Bogaerdhoeve in Oerle. Op 
korte afstand van een school, 
huisartsenpost, gezellige terrasjes en 
openbaar vervoer. 




Het bruisende stadscentrum van Eindhoven 
en Eindhoven Airport zijn uitstekend te 
bereiken. Ook de locaties van ASML en High 
Tech Campus liggen op steenworp afstand.




En toch, als je om je heen kijkt, bevind je je 
in een oase van rust. Letterlijk om de hoek 
bevindt zich een groot park met meerdere 
speeltuinen. 


•	Parkeren  is hier geen probleem! Bij dit 
huis hoort een eigen parkeerplaats op het 
met afstandsbediening afsluitbare 
(parkeer)terrein achter het huis.




•	Een  optimaal geïsoleerde woning voorzien 
van hardhouten kozijnen en HR-beglazing.




•	De  moderne keuken is uitgerust met alle 
apparatuur die je nodig hebt om heerlijk te 
koken! De woonkamer kijkt uit op de tuin. 




•	Op  de eerste verdieping tref je twee 
ruime, lichte slaapkamers en een moderne, 
luxe badkamer.




•	Op  de tweede verdieping is een ruime 
zolder met volop daglicht. Ideaal te 
gebruiken als slaap- werk- of hobbykamer. 
Tevens bevinden zich hier ook de 
witgoedaansluitingen. 




•	Al  met al, een zeer fijne woning in een 
kindvriendelijke en groene buurt. 



Bij binnenkomst betreed je de 
ruime, gezellige ontvangsthal met 
een fraaie antracietkleurige 
tegelvloer. 




Vanuit de ontvangsthal heb je 
toegang tot de toiletruimte, de 
trapopgang naar de eerste 
verdieping, de meterkast, de keuken 
en de woonkamer. 




Er is voldoende ruimte voor het 
plaatsen van een garderobe of een 
mooi dressoir. 




De moderne toiletruimte is volledig 
betegeld en lekker fris. Tevens is er 
een bijpassend fonteintje geplaatst. 

Entree





Keuken

Heerlijk koken in deze mooie open 
keuken! 




De keuken is voorzien van alles wat 
je van een moderne keuken mag 
verwachten. 




Een 5-pits gaskookplaat, een RVS-
afzuigkap, een combi-oven en 
natuurlijk een ingebouwde koelkast, 
vriezer en vaatwasser. 




Diverse onderkasten en de royale 
wandopstelling zorgen voor 
voldoende bergruimte. 




De keuken is gelegen aan de 
voorzijde van de woning waardoor je 
tijdens het koken, kunt weg kijken 
over de straat. 




Op de vloer ligt een mooie, 
eigentijdse, licht-houtkleurige 
laminaatvloer welke in de 
woonkamer is doorgelegd. 





De lichte woonkamer heeft een open 
verbinding met de keuken. 




De huidige eigenaren hebben er bij 
de bouw voor gekozen om de 
woning over de volle breedte uit te 
bouwen waardoor er een heerlijk, 
ruime woonkamer is ontstaan. 




Er is voldoende ruimte voor het 
plaatsen van een gezellige zithoek 
en een royale eettafel.




Vanuit de woonkamer heb je 
toegang tot een praktische, 
trapkast. Ideaal voor extra 
bergruimte. 




Via de tuindeur stap je direct de 
fraaie achtertuin in! 

Woonkamer





Tuin

Heerlijk genieten van het 
buitenleven in deze fraaie, 
onderhoudsvriendelijke achtertuin. 




Er is voldoende ruimte voor een 
grote tafel of een loungeset. 




Achter in de tuin staat een stenen 
berging. Deze is voorzien van 
elektra. 




Via een achterom is er toegang tot 
de gemeenschappelijke 
binnenplaats. Alleen de bewoners 
van de aangrenzende woningen 
kunnen hier gebruik van maken. 




Er is voldoende ruimte voor het 
parkeren van je auto op je eigen 
parkeerplaats! 





Op de eerste verdieping bevinden 
zich twee royale slaapkamers en een 
complete badkamer.




De ouderslaapkamer is heerlijk ruim 
en heeft een grote raampartij. Door 
de natuurlijke lichtinval ontstaat er 
een bijzondere sfeer in de kamer.




Ook op de tweede slaapkamer kun 
je genieten van de heerlijke 
lichtinval. Tevens is deze kamer 
voorzien van dezelfde afwerkingen 
en kwaliteiten als de 
ouderslaapkamer.  




Op de vloer ligt een licht-
houtkleurige laminaatvloer welke 
over de gehele verdieping is 
doorgelegd. 

Eerste verdieping









Badkamer

Heerlijk genieten in deze luxe 
badkamer! 




De moderne badkamer heeft een 
brede, witte landscape wandtegel 
met antracietkleurige tegels op de 
vloer. 




Er is een modern wandmeubel met 
dubbele wastafel en twee 
bijpassende kranen, een 
vrijhangend toilet en een ruime 
inloopdouche met 
thermostaatkraan. De grote spiegel 
met verlichting maakt deze 
badkamer compleet.




Het raam is voorzien van 
hardhouten kozijnen met HR-
beglazing zodat je naast de 
mechanische ventilatie ook op een 
natuurlijke wijze kunt ventileren. 




Niets meer aan doen, alleen maar 
heerlijk ontspannen!





Via een vaste trap bereik je de 
tweede verdieping van deze woning. 
Daar tref je een hele leuke, 
volwaardige kamer. 




De zolder is voorzien van een groot 
dakraam, waar een zee van licht 
door naar binnen komt. 




Ook bevinden zich hier de 
aansluitingen voor de wasmachine 
en droger. 




Dankzij de praktische kastenwand 
en knieschotten is er voldoende 
bergruimte. Ideaal om extra spullen 
op te bergen! 




De vloer is voorzien van een hele 
mooie laminaatvloer. 

Tweede verdieping





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.










Tel: 040-2553003

makelaar@pitmakelaars.com




Anita Fiers: (06) 21 931 959








www.pitmakelaars.com


