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 Kandidaat makelaar


makelaar@pitmakelaars.com

(06) 57 003 698

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


Servicekosten

Huurprijs

Bouwjaar

benedenwoning

appartement

3

74 m²

€ 115

€ 1485

1988





Heerlijk wonen in 
het centrum van 

Eindhoven!
Welkom bij Gestelsestraat 23 te Eindhoven! 




Een royaal, bijzonder centraal gelegen 3-
kamerappartement met twee slaapkamers, 
een eigen parkeerplaats en een tuin! 




Op een perfecte locatie tegen de geliefde 
wijken de Bergen en de Schrijversbuurt 
gelegen. 




Op loopafstand ligt het bruisende 
stadscentrum van Eindhoven met alle 
gewenste voorzieningen zoals 
supermarkten, horecagelegenheden en 
winkels binnen handbereik.




Tevens zijn scholen en parken op 
loopafstand van het kleinschalige 
appartementencomplex gelegen. Ook de 
High Tech Campus en ASML zijn gemakkelijk 
met OV en fiets bereikbaar. 




De woning is goed onderhouden en in lichte 
tinten afgewerkt. De wanden en het plafond 
zijn voorzien van fraai stucwerk. 


•	Huurp rijs bedraagt € 1485.- per maand, 
exclusief servicekosten.




•	Gelegen  op een zeer gewilde locatie nabij 
het stadscentrum, uitvalswegen, TU/e, High 
Tech Campus en ASML. 




•	Het  appartement is voorzien van een eigen 
parkeerplaats waardoor je de mogelijkheid 
hebt om je auto op privé terrein te 
parkeren! 




•	Vanuit  de woonkamer heb je toegang tot 
de fraaie achtertuin welke is gelegen op het 
noordoosten. 




•	Energielabel:  G









Borg: 2 maal de maandhuur.

Screening conform Pit Makelaars vragenlijst.

Huur minimaal voor 1 jaar, daarna per 
maand opzegbaar.



Het appartement is gelegen binnen 
de ring van Eindhoven, nabij de 
geliefde stadsdelen de Bergen en de 
Schrijversbuurt. 




Het bruisende stadscentrum met alle 
voorzieningen binnen handbereik en 
het centraal station zijn gelegen op 
loopafstand. 




Binnen een straal van 10 minuten 
fietsen vind je het levendige 

Strijp-S, TU/e & High Tech Campus. 
Ook ASML is goed met het OV en 
fiets bereikbaar.




Via de rondweg van Eindhoven zijn 
alle hoeken van de stad makkelijk te 
bereiken. 

Vooraanzicht en straat





Entree/woonkamer

De entree van dit leuke 3-
kamerappartement is gelegen op de 
begane grond. 




Bij binnenkomst stap je direct in de 
royale ontvangsthal. Vanuit hier heb 
je toegang tot de toiletruimte, de 
meterkast, de woonkamer, de 
slaapkamers en de badkamer. 




Wanneer je vanuit de hal de 
woonkamer binnenkomt word je 
aangenaam verrast door de ruime, 
lichte woonkamer. 




Het is geheel netjes afgewerkt met 
een houten vloer en mooie gestucte 
wanden. 




Een heerlijke ruime kamer, waar je 
de vrijheid hebt om deze in te delen 
naar je eigen inzicht en wensen.




Tevens stap je vanuit de woonkamer 
zo de gezellige achtertuin in! 





Keuken

De open keuken is gelegen aan de 
voorzijde van de woning. De L-
vormige keukenopstelling is van alle 
gemakken voorzien! 




Een kookplaat, een afzuigkap, een 
oven, vaatwasser en een koelkast. 
Diverse onder- en bovenkastjes 
zorgen voor voldoende bergruimte.





Tuin

Heerlijk buiten zitten in je eigen 
achtertuin! De gezellige achtertuin is 
gelegen op het noordoosten. De tuin is 
netjes aangelegd met bestrating en is 
voorzien van diverse beplanting.




Vanuit de tuin is de praktische berging 
bereikbaar. Er is elektra en voldoende 
ruimte voor het plaatsen van je fiets.



Slaapkamers

Vanuit de hal zijn de slaapkamers te 
bereiken.




De slaapkamers zijn voorzien van 
laminaat.




Via de schuifdeur in de kamer aan 
de achterzijde stap je in de zomer 
direct de heerlijke achtertuin in! 





Badkamer

De frisse badkamer is volledig 
betegeld en van alle gemakken 
voorzien! 




De badkamer is voorzien van een  
inloopdouche en een groot 
wastafelmeubel met een spiegel. 




Door de grootte van het 
wastafelmeubel is er voldoende 
ruimte om al je toiletspullen netjes 
op te bergen.




Tevens bevindt zich in de badkamer 
ook de wasmachine aansluiting. 




De fraaie designradiator maakt de 
badkamer compleet! 





Begane grond



Algemene informatie

Wij behartigen de belangen van de 
verhuurder. Makelaarscourtage 
komt voor rekening van de 
verhuurder. U kunt uw eigen NVM 
makelaar inschakelen voor 
bemiddeling.




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 huurt, dient 
u vooraf een waarborgsom te 
storten van 2 maal de maandhuur.




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. 










Tel: 040-2553003

makelaar@pitmakelaars.com




Anita Fiers: (06) 21 931 959








www.pitmakelaars.com


