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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:


Gebouwgebonden buitenruimte:


Externe bergruimte:


Verwarming:


Isolatie:


Energielabel:

2005


eengezinswoning


7


756 m³


176 m²


511 m²


22 m²


1 m²


11 m²


stadsverwarming, vloerverwarming 

volledig geisoleerd


A



Omschrijving


DHVC Vastgoed biedt u aan: Een prachtige uitstekend onderhouden vrijstaande woning in de wijk 
Grasrijk (Meerhoven), hier geniet je van rust en ruimte. Grasrijk is gesitueerd in wijk Meerhoven 
op loopafstand van de levendigheid van de wijk.




Ligging: 

De woning is van alle gemakken voorzien en perfect gelegen aan de rand van de jonge en 
kindvriendelijke wijk Grasrijk (Meerhoven) met om de hoek diverse speeltuintjes, kinderopvang en 
basisschool 't Slingertouw. Overige voorzieningen zoals gezondheidscentra, winkelcentrum 
Meerhoven, park Meerland en sportgelegenheden liggen in de nabijheid. Tevens is er een 
gunstige verbinding met ASML, Philips, High Tech Campus, Eindhoven Airport en het centrum 
van zowel Eindhoven als Veldhoven, ook met het openbaar vervoer. Uitvalswegen en het 
stadscentrum zijn snel en eenvoudig per auto en openbaar vervoer (HOV) te bereiken.




Indeling:




Begane grond:

Via de verzorgde voortuin welke is voorzien van diverse beplantingen en een 2 riante opritten 
(waar 3 auto's geparkeerd kunnen worden) bereikt u de overdekte voordeur die u toegang biedt 
tot de entree van de woning. De gehele begane grond is voorzien van een antraciet kleurige 
tegelvloer met vloerverwarming.




Entree:

Vanuit de ruime hal is er toegang tot een geheel betegeld toilet welke is voorzien van een 
zwevend toilet en fonteintje, de meterkast met 14 groepen, glasvezelaansluiting en 
warmtewisselaar, de werkkamer en de eetkamer. Verder bevindt zich hier een zeer fraai 
ontworpen trap naar de eerste verdieping.




Werkkamer:

Aan de voorzijde van de woning is een zeer ruime praktische werkkamer gelegen met veel 
lichtinval.




Woonkamer:

De zeer royale en sfeervolle woonkamer ligt aan de voorzijde en is voorzien van raampartijen 
waardoor de woonkamer van een prettige en natuurlijke lichtinval geniet. Aan de achterzijde van 
de woning bevindt zich een ruime eetkamer met grote raampartij en openslaande deuren welke 
toegang bieden tot de ruime en fraai aangelegde achtertuin. Tevens is de woonkamer voorzien 
van een vloermodel airco/verwarmings unit.




Keuken:

De vanuit de eetkamer te bereiken open keuken is geplaatst in hoek-opstelling met een houtlook 
keukenblad, voorzien van onderkasten en een muur opstelling met keuken apparatuur en 
opbergkasten met veel praktische opbergruimte. De keuken is verder uitgerust met diverse 
inbouwapparatuur te weten: spoelbak, 4-pits elektrische kookplaat, afzuig installatie, koel-vries 
kast, vaatwasser en een combi oven/magnetron. Het grote raam in de keuken met geeft u zicht op 
de achtertuin van de woning en is voorzien van een elektrisch bedienbaar solar screen.




Bijkeuken:

De bijkeuken is een mooie tussenruimte tussen de keuken en de garage. De bijkeuken beschikt 
over een praktische inbouwkast voor extra opbergruimte en u vindt hier de aansluitingen voor het 
witgoed.











Garage:

Middels de oprit bereikt u de garage middels openslaande deuren met een inpandige toegang 
naar de bijkeuken. De garage geeft u verder ook toegang tot de achtertuin. De garage is voorzien 
van een tegelvloer, stucwerkwanden en plafond, elektra en een uitstortgootsteen met warm en 
koud water.




Achtertuin:

De sfeervolle privacy biedende achtertuin, gelegen op het zuiden is fraai aangelegd met een 
gazon, terrassen, zonneluifel, waterornament, buitenverlichting en een ruime berging met elektra. 
De achtertuin is tevens toegankelijk via de achterom welke is afgesloten met houten poorten.




1e verdieping:

De 1e verdieping is voorzien van een moderne doorlopende laminaatvloer. De ruime overloop 
biedt toegang tot 4 slaapkamers, 1 badkamer, toiletruimte en ruime bergruimte met vlizotrap naar 
de ruime bergzolder.




Slaapkamers:

De 4 ruime slaapkamers (22m², 12m², 12m² en 8,5m²) zijn afgewerkt met een laminaatvloer, 
stucwerk wanden en licht door de aanwezige kunststof raampartijen welke tevens zorgen voor 
natuurlijke ventilatie. De masterbedroom die zich aan de voorzijde van het huis bevindt, is 
voorzien van airco. De slaapkamers aan de achterzijde zijn voorzien van elektrisch bedienbare 
solar rolluiken.




Badkamer:

Een geheel betegelde en moderne badkamer is voorzien van een dubbele wastafel met bijpassend 
meubel, douche met cabine, ligbad en raampartij met elektrisch bedienbaar solar rolluik.




Toilet:

Via de overloop is tevens toegang tot een separaat geheel betegeld toilet welke is voorzien van 
een zwevend toilet.




2e verdieping:

Via de ruime bergruimte is middels een vlizotrap toegang tot de zolder van de woning welke 
uitermate geschikt is voor extra opbergruimte.




Bijzonderheden:

• Zeer ruim opgezette vrijstaande woning met maar liefst 4 slaapkamers op een perceel van 
511m²;

• Voorzien van alle gewenste faciliteiten, met in de directe omgeving winkels, gezondheidscentra 
scholen, sportaccommodaties en uitvalswegen;

• Gelegen op een zeer gewilde woonlocatie in de wijk "Grasrijk in Meerhoven” te Eindhoven;

• Ruime sfeervolle living met openslaande deuren naar de tuin;

• Dubbele oprit met garage voor extra opbergruimte of auto;

• Moderne badkamer en keuken;

• Gehele huis voorzien van natuurstenen vensterbanken;

• Kunststof kozijnen (draai/kiep) boven en deels beneden;

• Buitenschilderwerk 2021;

• Gehele woning geïsoleerd en voorzien van dubbele beglazing;

• Airco, zonneluifel, solar screen en rolluiken (2021);

• Definitief energielabel A;

• Stadsverwarming, vloerverwarming begane grond, warmtewisselaar in eigendom;




















































































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



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

 - Opbouwlampen overloop X

 - X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - X

 - X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te 
weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - X

 - X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 - X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

 - X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 - schilderij ophangsysteem X

 - X

 - X

 - 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

 - X

 - X

 - X

 - X

 - X

 - X

 - X

 - X

 

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

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

 - X

 - X

 

Woning - Exterieur/installaties/
veiligheid/energiebesparing

Schotel/antenne X

Brievenbus X

Kluis X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige 
inbraakpreventie

X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

Screens X

Rolluiken X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Zonnepanelen X

Oplaadpunt elektrische auto X

Rolhor eetkamer X

X

X

X

X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 - geiser X

 - X

 - X

 - X

 

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/
radiatorfolie etc.), te weten

 - X

 - X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/
bewegingsmelder

X

X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

NVT

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

(Broei)kas X

X

X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) X

 - X

 - X

 

Overig - Contracten

CV: Nee

Boiler: Nee

Zonnepanelen: Nee

Lijst van zaken
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interesse?





