
HOF VAN GERWEN 12 TE VELDHOVEN
VRAAGPRIJS € 699.000,- k.k.



Kenmerken

Soort woning:

Bouwjaar:




Woonoppervlakte:

Gebouwgebonden buitenruimte:

Externe bergruimte:

Perceeloppervlakte:

Inhoud:




Totaal aantal kamers:

Energielabel:

2-onder-1-kapwoning

2019




172 m²

19 m²

20 m²

278 m²

653 m³




6

A



Algemene beschrijving

Ben jij op zoek naar een hoogwaardig en luxueus 
afgewerkte, uiterst energiezuinige (gasloze) 
woning, die geheel voorbereid is op de toekomst? 
Deze ruim opgezette (ca. 172m2 
woonoppervlakte!), recentelijk gebouwde twee-
onder-een kapwoning met garage, gelegen aan 
het gezellige Hof van Gerwen, komt binnenkort 
beschikbaar voor een nieuwe eigenaar. De woning 
is o.a. voorzien van luxe keuken, sfeervolle, 
tuingerichte woonkamer, 5 slaapkamers, top of the 
bill badkamer en een vrij gelegen achtertuin met 
ligging op het zonnige zuidwesten.




Bouwjaar: ca. 2019

Perceeloppervlakte: 278m2

Woonoppervlakte: ca. 172m2

Gebouwgebonden buitenruimte: ca. 19m2

Externe bergruimte: ca. 20m2

Inhoud: ca. 653m3

Aanvaarding: in overleg




Indeling begane grond:

Aangelegde voortuin.

De oprit naast de woning biedt plaats aan een 
tweetal personenauto's en beschikt over een 
aansluiting t.b.v. een laadpaal voor een elektrische 
auto.

Ontvangsthal met pvc vloer, trapopgang en 
meterkast (13 groepen, 1 kookgroep, 4 
aardlekschakelaars en glasvezelaansluiting).

Moderne, geheel betegelde toiletruimte met 
hangcloset en hardstenen hoekwastafeltje. 

Sfeervolle, tuingerichte woonkamer met 
eikenhouten parketvloer met stijlvolle facetrand, 
aluminium schuifpui met toegang tot de 
achtertuin.

Aan de voorzijde van de woning is de woonkeuken 
gesitueerd. Deze is voorzien van een luxe, 
complete keukeninrichting met o.a. kookeiland en 
ingebouwde kastenwand. Qua apparatuur is de 
keuken van alle gemakken voorzien: Bora inductie 
kookplaat met geïntegreerde afzuiging, Quooker, 
koffiemachine, combi oven-/magnetron. Combi 
stoomoven, koelkast en vaatwasser. Verder zijn er 
volop kasten en laden aanwezig. Aan de voorzijde 
is ruimschoots plaats voor een eettafel. 

Aan de zijkant is de keuken uitgebouwd met een 
mooie erker die voor veel extra daglicht zorgt.













De achtertuin is heerlijk vrij gelegen op het 
zonnige zuidwesten en is voorzien van een fraaie 
terrasoverkapping met elektrisch verstelbare en 
inklapbare lamellen, zonnescreen en automatische 
regenbeveiliging. Voorts is de tuin voorzien van 
sierbestrating, achterom via een brede poort, 
borders, buitenkraantje en toegang tot de garage. 
Deze is voorzien van stalen kanteldeur en elektra.




Indeling eerste verdieping:

Overloop met laminaatvloer. 

Royale ouderslaapkamer 1, gelegen aan de 
voorzijde van de woning en uitgevoerd over de 
volledige breedte van de woning. Deze 
slaapkamer is voorzien van een walk-in closet met 
ingebouwde kastenwand en laminaatvloer.

Zeer luxueus uitgevoerd badkamer met kunststof 
duo ligbad, inloopdouche met glazen wand, 
wastafelmeubel met hardstenen blad, 
vloerverwarming en elektrische decorradiator. 

Separate, geheel betegelde toiletruimte met 
hangcloset.

Achterslaapkamer 2 met laminaatvloer.

Achterslaapkamer 3 met laminaatvloer. 




Indeling tweede verdieping:

Middels een vaste trapverbinding te bereiken 
overloop met laminaatvloer.

Ruime berging/wasruimte met o.a. opstelling 
warmtepompboiler (500 liter!!), lucht/water 
warmtepomp, unit t.b.v. de mechanische ventilatie, 
aansluitingen t.b.v. de wasapparatuur en dakkapel.

Achterslaapkamer 4, met laminaatvloer, dakkapel 
en fraai hoog oplopend plafond.

Voorslaapkamer 5, met laminaatvloer, dakkapel en 
fraai hoog oplopend plafond.



algemene beschrijving

Algemeen:

De woning is gebouwd met een hoogwaardig 
isolatie- en verduurzamingspakket. Denk naast de 
gebruikelijke voorzieningen zoals dakisolatie, 
spouwmuurisolatie en vloerisolatie aan: 

- triple HR beglazingen;

- 22 zonnepanelen in eigendom;

- verwarming en warmwatervoorziening via lucht-/
water warmtepomp met warmtepompboiler 
(capaciteit maar liefst 500 liter!).

De gehele woning is voorzien van 
vloerverwarming- en koeling, die per ruimte 
inregelbaar is middels een aparte thermostaat.

De begane grond en 1e verdieping is voorzien van 
hardhouten kozijnen, de 2e verdieping is uitgerust 
met kunststof kozijnen.

Nagenoeg de gehele woning is afgewerkt met 
spachtelputz wanden en natuurstenen 
vensterbanken. 

De begane grond is voorzien van een PVC vloer 
(gang), eikenhouten vloer (woonkamer/keuken) en 
witte plinten. 

De eerste en tweede verdieping zijn voorzien van 
een laminaatvloer met witte plinten.

Er zijn ruimschoots voldoende 
parkeermogelijkheden voorhanden, zowel op 
eigen perceel (oprit en garage) als in de straat (ook 
voor het opladen van elektrische auto's).

De achtertuin heeft een prettige vrije ligging op 
het zonnige zuidwesten en beschikt over een 
hoogwaardige  lamellen overkapping. 

De woning is aan een rustige woonstraat gelegen 
met voorzieningen zoals winkels, centrum, scholen, 
openbaar vervoerverbindingen en uitvalswegen 
richting het snelwegennet, ASML, High Tech 
Campus en Eindhoven Airport in de directe 
omgeving te bereiken.



General description

Are you looking for a high-quality and luxuriously 
finished, extremely energy-efficient ( gasless ) 
home that is fully prepared for the future? This 
spacious (approx. 172m2 living space!), recently 
built semi-detached house with garage, located on 
the cozy Hof van Gerwen, will soon be available for 
a new owner. The house is equipped with a luxury 
kitchen, attractive, garden-oriented living room, 5 
bedrooms, top of the bill bathroom and a 
secluded backyard with a location on the sunny 
southwest.




Year of construction: approx. 2019

Plot area: 278m2

Living area: approx. 172m2

Building-related outdoor space: approx. 19m2

External storage space: approx. 20m2

Content: approx. 653m3

Acceptance: in consultation




Layout ground floor:

Landscaped front yard.

The driveway next to the house offers space for 
two passenger cars and has a connection for a 
charging station for an electric car.

Reception hall with PVC floor, staircase and meter 
cupboard (13 groups, 1 cooking group, 4 earth 
leakage switches and fiber optic connection).

Modern, fully tiled toilet room with hanging closet 
and hard stone corner sink.

Atmospheric, garden-oriented living room with oak 
parquet floor with stylish facet edge, aluminum 
sliding doors with access to the backyard.

The kitchen is located at the front of the house. 
This is equipped with a luxurious, complete kitchen 
with cooking island and built-in cupboards. In 
terms of equipment, the kitchen is fully equipped: 
Bora induction hob with integrated extraction, 
Quooker , coffee machine, combi oven / 
microwave. Combi steam oven, refrigerator and 
dishwasher. There are also plenty of cupboards 
and drawers. At the front there is ample space for a 
dining table.

On the side, the kitchen has been extended with a 
beautiful bay window that provides a lot of extra 
daylight.




The backyard is wonderfully secluded on the sunny 
southwest and is equipped with a beautiful patio 
cover with electrically adjustable and folding slats, 
sun screen and automatic rain protection. 
Furthermore, the garden is equipped with 
ornamental paving, back through a wide gate, 

borders, outside tap and access to the garage. 
This is equipped with a steel up-and-over door and 
electricity.




Layout first floor:

Landing with laminate floor.

Spacious master bedroom 1, located at the front of 
the house and over the full width of the house. This 
bedroom has a walk-in closet with built-in 
wardrobes and laminate flooring.

Very luxurious bathroom with plastic duo bath, 
walk-in shower with glass wall, washbasin furniture 
with hard stone top, underfloor heating and 
electric decor radiator.

Separate, fully tiled toilet with hanging closet.

Rear bedroom 2 with laminate flooring.

Rear bedroom 3 with laminate flooring.




Layout second floor:

Landing with laminate flooring, which can be 
reached via a fixed staircase.

Spacious storage/laundry room with, among other 
things, a heat pump boiler (500 liters!!), air/water 
heat pump, unit for mechanical ventilation, 
connections for washing equipment and dormer 
window.

Rear bedroom 4, with laminate flooring, dormer 
window and beautiful high rising ceiling.

Front bedroom 5, with laminate flooring, dormer 
window and beautiful high rising ceiling.



General description

General:

The house is built with a high-quality insulation and 
sustainability package. In addition to the usual 
facilities such as roof insulation, cavity wall 
insulation and floor insulation, consider:

- triple HR glazing;

- Owned 22 solar panels;

- heating and hot water supply via air/water heat 
pump with heat pump boiler (capacity no less than 
500 litres!).

The entire house is equipped with underfloor 
heating and cooling, which can be adjusted per 
room by means of a separate thermostat.

The ground floor and 1st floor have hardwood 
frames, the 2nd floor has plastic frames.

Almost the entire house is finished with 
spachtelputz walls and natural stone window sills.

The ground floor has a PVC floor (corridor), oak 
floor (living room/kitchen) and white skirting 
boards.

The first and second floors have a laminate floor 
with white skirting boards.

There are ample parking options available, both on 
your own plot (driveway and garage) and in the 
street (also for charging electric cars).

The backyard has a pleasant free location on the 
sunny southwest and has a high-quality slatted 
roof.

The house is located on a quiet residential street 
with amenities such as shops, center, schools, 
public transport connections and roads to the 
highway network, ASML, High Tech Campus and 
Eindhoven Airport can be reached in the 
immediate vicinity.



































begane grond



eerste verdieping



tweede verdieping



garage



Kadastrale kaart



Aanvullende informatie

De eigenaar van dit woonhuis heeft ons opdracht gegeven te bemiddelen bij de verkoop.



Geheel vrijblijvend informeren wij u uitvoerig over de financieringsmogelijkheden, mogelijkheden over 
de verkoop van uw eigen woning, 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.




Het verkopen van een huis is voor de verkoper een spannende en ingrijpende gebeurtenis waaraan 
belangrijke consequenties zijn verbonden. Wij stellen het dan ook zeer op prijs om binnen een aantal 
dagen na de bezichtiging van u een reactie te mogen ontvangen zodat wij de verkoper over het 
resultaat van uw bezichtiging kunnen informeren.




Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen dient de koper, binnen 6 weken na het 
totstandkomen van de overeenkomst, een schriftelijke bankgarantie te doen stellen c.q. een 
waarborgsom te storten ter hoogte van 10% van de koopsom.




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.






Verkopend 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 Nicole Kooiman, 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


JANSSEN STEIJLEN

Provincialeweg 80c

5503 HJ Veldhoven




S-Clusiv (op afspraak)


Torenallee 20

5617 BC  Eindhoven




040-2954678


info@janssensteijlen.nl

janssensteijlen.nl


