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Kenmerken

& specificaties




Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Externe bergruimte:


Verwarming:


Energielabel:




1976


eengezinswoning


7


656 m³


189 m²


487 m²


13 m²


c.v.-ketel


C



Omschrijving


DHVC Vastgoed biedt u aan: Ruime twee onder één kap woning (hoekwoning) gelegen op een 
prachtig hoekperceel van maar liefst 487m² in de gewilde wijk "Ooievaarsnest" te Eindhoven. De 
woning heeft een ruime L-vormige woonkamer met een aparte eetkamer, 5 ruime slaapkamers, 2 
complete badkamers, 1 toilet, een ruime goed verlichte zolder, en een multifunctionele uitbouw 
op de begane grond met 2 kamers welke gebruikt kunnen worden als een kantoor, praktijk, slaap- 
en/of hobbyruimte. Op de begane grond is ook een praktisch schoenenrek voor het opbergen van 
je schoenen.




Alle denkbare voorzieningen zijn in de nabije omgeving aanwezig; essentiële winkels, 
sportcentrum, scholen, buurthuis, restaurants en het prachtige schilderachtige Dommel. Een 
unieke kans om een ruime woning te bezitten met het grootste perceel van het Ooievaarsnest! De 
serene ligging spreekt voor zich!




INDELING:

Voortuin:

Keurig aangelegde voortuin met gazon en houten borders met vaste planten, tulpen, rozen, 
overige bloeiende planten en een groene beukenhaag. De houten berging is bereikbaar via de 
voorzijde, naast de entree van de woning.




BEGANE GROND:

Lopend door de groene voortuin stoep, bereikt u de voordeur. Overdekte entree. Ruime, hal met 
tegelvloer, meterkast, besturing alarminstallatie, trappenhuis, toilet, en gebogen toegang tot de 
woonkamer.




Toiletruimte:

Geheel betegeld toilet met wandcloset, fontein en ventilatie.




Huiskamer:

Ruime L-vormige woonkamer en hal met marmeren vloer (vv vloerverwarming) met natuursteen 
look, veel lichtinval en een gerenoveerde sfeervolle schouw. Vanuit de hal openen de 
openslaande deuren naar de achtertuin.




Eetkamer:

Via de woonkamer komt u in de boog naar de aparte eetkamer met glazen raam die uitkijkt op de 
tuin en een gebogen ingang die toegang geeft tot de keuken. Het eetgedeelte is ruim om een 
grote koelkast toe te voegen. Het eetgedeelte is eveneens voorzien van marmeren vloer (met 
vloerverwarming) met een natuursteen look.




Keuken:

Aan de achterzijde bevindt zich de nieuwe (2022 maart gebouwd) geheel met vloer betegelde 
keuken voorzien van moderne inrichting in dubbelwandige opstelling en voorzien van vaatwasser, 
koelkast, oven, hybride Smeg make 4 pits inductie met een gaskookplaat en RVS afzuigkap. De 
keuken heeft ook openslaande deuren naar de achtertuin.




Verlenging:

Inpandige doorgangsdeur geïsoleerd van de keuken leidt naar de uitbouw met daarin 2 kamers 
(met de grote Slaapkamer 1), volledig betitelde badkamer met toilet en met een keukenblok 
gebouwd in 2018.

De aanbouw is op zichzelf te beschouwen als een royaal 1 slaapkamer appartement welke 
separaat vanaf de straat buiten bereikbaar is (heeft een eigen deur).











1e verdieping:

Via de tapijttrap bereikt u de overloop met toegang tot de 3 ruime slaapkamers, de 
gemeenschappelijke badkamer en de trap naar de 2e verdieping. De slaapkamers zijn allemaal 
voorzien van een parketvloer, nieuw gepolijst in 2022.




Slaapkamer 2:

Ruime hoofdslaapkamer met uitzicht op de voortuin van de woning, op het westen gelegen met 
raampartijen.




Slaapkamer 3:

Ruime slaapkamer eveneens gelegen aan de voorzijde van de woning, met uitzicht op de voortuin 
van de woning, op het zuidwesten gelegen met raampartijen.




Slaapkamer 4:

Ruime slaapkamer gelegen aan achterzijde, fraai uitzicht op de achtertuin, de vijver met 
raampartijen.




Badkamer:

Geheel betegelde badkamer met ligbad (whirlpool), separate douche met thermostaatkraan, 
dubbele wastafel, grote spiegel, kasten en toilet.




2e verdieping:

Zolder heeft de overloop met parketvloer, stucwerk wandafwerking met een aansluiting voor de 
wasmachine en de cv-combiketel (Valliant uit 2015) bereikbaar via een vaste trap en toegangsdeur 
naar een ruime slaapkamer. Op de zolder is een elektrische roterende ventilator ingebouwd in de 
uitlaatpijp.




Slaapkamer 5:

Deze grote slaapkamer bevindt zich op de zolder, voorzien van een 'velux' dakraam. De vloer is 
volledig parket en heeft een ruime ingebouwde bergruimte.




Achtertuin:

Aan de achterzijde privacy biedende achtertuin op het zuiden met diverse terrassen, gazon, vijver 
en brede, afsluitbare achterom. De achtertuin heeft voldoende ruimte voor het verbouwen van 
groenten, het houden van dierenhokken en het hebben van recreatieve activiteiten. Zowel de 
voor- als achtertuin zijn voorzien van sierplanten, waardoor de tuin het hele seizoen vanaf begin 
maart tot eind september in bloei staat met prachtige herfstkleuren. De oprit net achter de tuin 
biedt plaats aan 2 auto's.




Belangrijkste kenmerken:

• Rustig gelegen op uitstekende locatie in de populaire wijk Ooievaarsnest

• De ligging is gunstig ten opzichte van de High Tech Campus, ASML, de Hurk en het 
winkelcentrum Kastelenplein is op loopafstand.

• Spouw- en dakisolatie alsmede volledig dubbel glas.

• De woning is in 2016 voorzien van een nieuw dak.

• Het huis heeft 5 slaapkamers, 1 studio, 2 badkamers en 1 toilet.

• Multifunctionele uitbouw met eigen entree, voorzien van een keukenblok gebouwd in 2018, 
badkamer gebouwd in 2013 en 2 kamers.

• Ideaal voor uw huisbezetting of een groot gezin of voor gebruik als privé appartement.

• Mogelijkheid tot het creëren van een extra slaapkamer op de eerste verdieping met toegang 
vanaf de overloop.

• Er is de mogelijkheid om een garage of carport te bouwen.
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Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Allesbrander X

Houtkachel X

(Gas)kachels X

Designradiator(en) X

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/
dimmers

X

 - losse (hang)lampen X

 - The lighting present in the house during 
the viewing appointments will remain 
behind.

X

 - Lights in the front garden X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Master bedroom - 7 door tall up to 
ceiling cabinets - white

X

 - The shoe racks - solid oak wood 
mounted on the wall at the foyer

X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te 
weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - Computer table with steel frame X

 - Study table with side shelf X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - houten vloer(delen) X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

 - laminaat X

 - plavuizen X

 - X

 - X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 - schilderij ophangsysteem X

 - Master bedroom King Size - Bed frame, 
headboard, box springs and mattress and 
bolster

X

 - Side bedroom Single size bed frame 
with bed

X

 - 2 Single size beds X

 - X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 - koffiezetapparaat X

 - X

 - X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - Wash basin and pedestal X

 - X

 - X

 - X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

 - X

 - X

 - X

 - X

 

Woning - Sanitair/sauna

Sauna met toebehoren X

X

X

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 - X

 - X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - jacuzzi/whirlpool X

 - douche (cabine/scherm) X

 - stoomdouche (cabine) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - All bathroom lightings X

 - X

 

Woning - Exterieur/installaties/
veiligheid/energiebesparing

Schotel/antenne X

Brievenbus X

Kluis X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

(Veiligheids)sloten en overige 
inbraakpreventie

X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Screens X

Rolluiken X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Zonnepanelen X

Oplaadpunt elektrische auto X

X

X

X

X

X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 - geiser X

 - Floor heating system in ground floor - 
foyer, living and hall

X

 - X

 - X

 

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/
radiatorfolie etc.), te weten

 - All insulation below the floor - double 
glazing

X

 - X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Pond pump, filters, UL lamps, fishes X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

Tijd- of schemerschakelaar/
bewegingsmelder

X

Back garden electrical extension socket X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

(Broei)kas X

All wood and interior and accessories for 
house maintenance at outdoor storage

X

Umbrella Canopy with fixture X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) X

 - Garden equipment - electric hedge 
trimmer, electric chainsaw, electric lawn 
mover, garden leaf blower

X

 - X

 

Overig - Contracten

CV: Nee

Boiler: Nee

Zonnepanelen: Nee

Lijst van zaken
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