
EGELSTRAAT 23 TE EINDHOVEN
VRAAGPRIJS €450.000 k.k.



Kenmerken

Hoofdbestemming:

Nevenbestemming:




Vloeroppervlakte (vvo):




Aanvaarding:




Parkeren:






Bijzonderheden:

Kantoorruimte

Maatschappelijk, dienstverlening 
én woonbestemming

ca. 251m²




In overleg




Voldoende parkeergelegenheid 
aan de openbare weg




In directe nabijheid van 
uitvalswegen, openbaar vervoer, 
winkel- en groenvoorzieningen en 
scholen



Algemene beschrijving

Representatief, multifunctioneel gebouw op 
begane grond met verschillende 
bestemmingsmogelijkheden (kantoor, 
maatschappelijk, dienstverlening én wonen). Het 
object is gunstig gesitueerd in de wijk Kronehoef, 
net buiten de ring, en is zowel met eigen als 
openbaar vervoer uitstekend bereikbaar.




Metrage:

Vloeroppervlakte (vvo) kantoorruimte ca. 251m² en 
toilet/facilitair/techniek ca. 2m².




Indeling:

Representatieve entree met dubbele deuren. Veel 
lichtinval. Kantoorruimte/kantoortuin met toegang 
tot archiefruimte, pantry en deels betegelde 
toiletruimte met fontein. Deze ruimte is naar eigen 
wens in te delen. Aan de achterzijde een kantoor 
annex spreekkamer. Ook bereikbaar middels een 
2e entree aan de achterzijde.




Kenmerken:

Bouwjaar: ca. 2004.




Installaties: Cv en ww via gasgestookte combi ketel 
Nefit (ca. 2011) met radiatoren. 2x Airco units/
inverters. Mechanische ventilatie op toiletruimte. 
Meterkast met voldoende groepen en aardlek 
beveiliging. Aangesloten op het glasvezel netwerk. 
Alarminstallatie.




Constructie:

Volledig geïsoleerd, betonnen vloer, houten 
kozijnen met isolerende beglazing, glazen 
scheidingswand en een deur met rolluik aan de 
achterzijde.




Aanvaarding:

In overleg beschikbaar.




Parkeren:

Voldoende parkeergelegenheid aan de openbare 
weg.




Ligging en omgeving:

In wijk Kronehoef net buiten de ring gelegen, 
combinatie wonen en bedrijvigheid. In directe 
nabijheid van uitvalswegen, openbaar vervoer, 
winkel- en groenvoorzieningen en scholen.











Bereikbaarheid:

Prima middels openbaar vervoer (bushalte en NS-
station), fiets en auto. In directe nabijheid van 
verschillende uitvalswegen.




Bestemmingsplan:

Deelgebieden Woensel-Zuid 2021, 
enkelbestemming ''Wonen'', functieaanduiding 
''Gemengd'' (dienstverlening, kantoor, 
maatschappelijk).





























Plattegronden



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 (backoffice)

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.

- Freek Steijlen; mede-eigenaar en NVM makelaar-taxateur o.g.

- Susanne Meurkens; NVM makelaar en taxateur o.g.

- Dave van der Weide; Vastgoed adviseur




Vanuit kantoor zijn Gamze Yelaldi en Stephanie  Smits 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 staan graag voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.





Wij hopen u binnenkort persoonlijk te mogen begroeten bij Janssen Steijlen!

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