
GILDELAAN 38 en 38a TE EINDHOVEN
VRAAGPRIJS €500.000 k.k.



Kenmerken

Hoofdbestemming:



Aanvaarding:




Parkeren:




Bijzonderheden:

winkelruimte met woning 



in overleg 




Betaald parkeren




Zeer centrale ligging in het 
winkelgebied Kruisstraat - 
Woenselse Markt



Algemene beschrijving

Karakteristiek, royaal woon-winkelpand met een 
winkelruimte op de begane grond en woonruimte 
op de 1e, 2e en 3e verdieping. Gunstig gelegen in 
het winkelgebied Kruisstraat - Woenselse Markt.




Metrage:

Winkelruimte begane grond: ca. 54m² incl. 
toiletruimte

Woonoppervlakte 1e, 2e en 3e verdieping: ca. 
83m²

Perceel oppervlakte: 124m²

Inhoud totaal: ca. 499m³




Indeling:

Indeling commerciële gedeelte. Entree. 
Winkelruimte van ca. 48m² met pantry, toiletruimte 
met fonteintje, kelderkast, meterkast (voldoende 
groepen, aardlek beveiliging en krachtstroom) en 
aangelegde tuin met berging en achterom. 




Indeling woongedeelte. Entree in winkelruimte op 
begane grond. Trapopgang. 

1e Verdieping: Overloop. Ruime L-vormige 
woonkamer. Open keuken met eenvoudige 
inrichting. Badkamer met douche, toilet en 
wastafel (deels vernieuwd in 2020). De badkamer 
biedt toegang tot het dakterras. 

2e Verdieping: Vaste trap naar overloop. Cv ruimte 
met opstelling combi ketel (Vaillant 2011). 
Slaapkamer met laminaatvloer (en mogelijkheid tot 
het creëren van een extra slaapkamer).

3e verdieping: Middels vaste trap bereikbaar. 
Overloop met toegang tot slaapkamer met velux-
dakraam. 

Tuin. Achtertuin met achterom en stenen berging.




Kenmerken:

Bouwjaar: ca. 1935, verbouwd in ca. 1969. Het 
object heeft gezamenlijke G/W/E meters. 
Gedeeltelijk isolerende beglazing en dakisolatie. 
Dakpannen zijn vernieuwd in 2016. 




Huidige gebruik:

De winkelruimte op de begane grond is in 
verhuurde staat. Nadere informatie wordt op 
verzoek verstrekt. De bovenwoning is thans vrij van 
huur en gebruik. In het kader van de 
opkoopbescherming dient koper, indien hij 
voornemens is de bovenwoning te gaan verhuren, 
een vergunning aan te vragen.




Aanvaarding: 

In overleg, op korte termijn mogelijk.


Parkeren: 

Voldoende betaalde parkeergelegenheid aan de 
openbare weg




Ligging en omgeving: 

In het winkelgebied Kruisstraat - Woenselse Markt.




Bereikbaarheid: 

Prima middels openbaar vervoer (bushalte en NS-
station), fiets en auto.




Bestemmingsplan: 

Oud Woensel 2012, enkelbestemming Wonen 
(art.14), functieaanduiding detailhandel.

Bestemd voor:

1. Detailhandel op begane grond

2. Woondoeleinden op de verdieping(en)

3. Dienstverlenende bedrijven/instellingen







































begane grond 



eerste verdieping 



tweede verdieping 



derde verdieping 



berging 



Kadastrale kaart



Aanvullende informatie

De eigenaar van dit object heeft ons opdracht gegeven te bemiddelen bij de verhuur en/of verkoop.

 

Wij stellen het op prijs om binnen een aantal dagen na de bezichtiging van u een reactie te mogen 
ontvangen, zodat wij de eigenaar over het resultaat van uw bezichtiging kunnen informeren.




Geheel vrijblijvend informeren wij u uitvoerig over de financieringsmogelijkheden, 
bestemmingsplanbepalingen e.d..




Uiteraard is het aan te bevelen deskundige bijstand van een NVM-makelaar te vragen. U kunt uw eigen 
makelaar kiezen die uw belangen optimaal zal behartigen. Voor uitvoerige vrijblijvende informatie kunt u 
steeds contact opnemen met ons.




De brochure is samengesteld om u een indruk te geven van het object. Hoewel wij bij het maken van de 
omschrijvingen en tekeningen zorgvuldig te werk gaan, kunnen geen rechten worden ontleend aan 
onjuistheden enz. Deze informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een 
bod of om in onderhandeling te treden.




NVM makelaar:




JANSSEN STEIJLEN

Provincialeweg 80c

5503 HJ Veldhoven

040-2954678

info@janssensteijlen.nl

janssensteijlen.nl




S-Clusiv (op afspraak)

Torenallee 20

5617 BC Eindhoven



Locatie



Ons team

Ons kantoor Janssen Steijlen is gelegen aan de Provincialeweg 80c in Veldhoven.

 

Wij zijn gespecialiseerd in huisvesting, zowel particulier als bedrijfsmatig.




Betrokken, authentiek, passievol, eerlijk, avontuurlijk en gastvrij zijn de kernwaarden waarmee wij u graag 
adviseren en begeleiden.




Onze makelaars stellen we aan u voor:

- Jac Janssen; mede-eigenaar en NVM makelaar-taxateur o.g. (wonen en mkb)

- Freek Steijlen; mede-eigenaar en NVM makelaar-taxateur o.g. (wonen en mkb)

- Susanne Meurkens; NVM makelaar en taxateur o.g. (wonen)




Vanuit kantoor zijn Nicole Kooiman en Gamze Yelaldi u graag van dienst. Dagelijks verrichten wij met veel 
enthousiasme diverse office werkzaamheden binnen het proces van aankoop, verkoop, koop, verhuur, huur 
of taxatie van een woning of bedrijfspand. Communicatie, gastvrijheid en een persoonlijke benadering zijn 
voor ons erg belangrijk. Wij hopen u binnenkort persoonlijk te mogen begroeten bij Janssen Steijlen!




Wij staan graag voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

https://www.janssensteijlen.nl/over-ons/#ons-team
https://www.instagram.com/janssensteijlen/
https://www.facebook.com/janssensteijlen


JANSSEN STEIJLEN

Provincialeweg 80c

5503 HJ Veldhoven




S-Clusiv (op afspraak)


Torenallee 20

5617 BC  Eindhoven




040-2954678


info@janssensteijlen.nl

janssensteijlen.nl


