
HUNENBORG 5 TE EINDHOVEN
VRAAGPRIJS € 1.400.000,- k.k.



Kenmerken

Soort woning:

Bouwjaar:




Woonoppervlakte:

Overige inpandige ruimte:

Externe bergruimte:

Perceeloppervlakte:

Inhoud:




Totaal aantal kamers:

Energielabel:

vrijstaande woning

1977




253 m²

39 m² 

15 m²

2173 m²

1221 m³




6

C



Algemene beschrijving

Op een mooie locatie in de villawijk 
"Ooievaarsnest" gelegen vrijstaande semi-
bungalow voorzien van een royale living met 
gashaard, riante woon-/eetkeuken, 
multifunctionele speel/hobby/werkkamer, 3 
slaapkamers, 3 badkamers, inpandige garage en 
een aangelegde tuin met waterpartij.

Op korte afstand van winkel- en 
sportvoorzieningen, scholen, openbaar vervoer en 
park en zeer centraal gelegen ten opzichte van 
ASML, de High Tech Campus en de snelwegen A2 
en A67.




Bouwjaar: ca. 1976

Perceeloppervlakte:  2.173m2

Woonoppervlakte: ca. 253m2

Overige inpandige ruimte: ca. 39m2

Externe bergruimte: ca. 15m2

Inhoud: ca 1.221m3

Aanvaarding: in overleg




Indeling begane grond:

Aangelegde voortuin met waterpartij, royale oprit 
met eigen parkeergelegenheid en laadpaal voor 
elektrische auto. Middels niveauverschil toegang 
tot de voordeur. Entree, hal met tegelvloer 
waaronder vloerverwarming, garderobenis, 
fonteintje, meterkast en volledig betegeld toilet 
met hangcloset.




Vanuit hal met dubbele glazen deur verbinding 
naar leefruimte bestaande uit grote leefkeuken 
(gemoderniseerd in 2020/2021) met tegelvloer 
voorzien van vloerverwarming, kook/spoeleiland 
compleet met inbouwapparatuur te weten 
inductiekookplaat, afzuigkap, pizza oven, 
stoomoven, magnetron, koelkast en 
vaatwasmachine. Schuifpui met optimaal zicht op 
de tuin. Aansluitend aan keuken een praktische 
bijkeuken met tegelvloer (met vloerverwarming), 
gootsteen en toegang tot verdiepte voorraadkast.




Middels klein niveauverschil vanuit keuken 
bereikbaar royale living met vloerbedekking, 
vloerverwarming, voorzit met moderne 
gashaardpartij met glazen schouw, achterzit met 
veel lichtinval door groot panoramaraam met 
schitterend uitzicht op tuin en een schuifpui.













Vanuit leefkeuken middels klein niveauverschil 
bereikbare multifunctionele speel/hobby/
werkkamer met tegelvloer (voorzien van 
vloerverwarming), pantry met spoelbak, toegang 
tot wasruimte en dubbele garage. De wasruimte is 
voorzien van aansluiting wasapparatuur, opstelling 
Nefit Ecoline 43 HR cv-combiketel (bouwjaar 1996, 
eigendom) en gootsteen.




Dubbele inpandige verwarmde garage met 
tegelvloer, 2 inbouwkasten en verdeel/unit t.b.v. 
beregeningsinstallatie voor de tuin 
(computergestuurd). Een gedeelte van de garage 
is afgezonderd als klimaatruimte.




De slaapvleugel is via de hal te bereiken middels 
ruime gang waaraan de drietal slaapkamers zijn 
gelegen. 




Slaapkamer 1: Voorheen 2 kamers




Volledig betegelde badkamer I met douchecabine 
met thermostaatkraan, dubbele wastafel met 
meubel en designradiator.




Slaapkamer 2: Zeer royale slaapkamer met grote 
inbouwkast, schuifpui naar terras en open 
doorgang naar ruime eigen badkamer. De 
badkamer II is volledig betegeld, uitgevoerd met 
inbouwspots, een groot badmeubel met dubbele 
wastafel, ligbad voorzien van whirlpoolfunctie en 
thermostaatkraan, 2e hangcloset, separate 
douchecabine met thermostaatkraan en zij-
sproeiers.




Slaapkamer 3: Master bedroom met schuifpui naar 
terras en open doorgang naar walk-in-closet en 
badkamer, die beiden in 2016 zijn gerealiseerd. De 
badkamer III is volledig betegeld en uitgevoerd 
met inbouwspots, inloopdouche met verzonken 
plafond douchekop en handdouche, hangcloset en 
wastafel. Het vrijstaande ligbad biedt een 
geweldig luxe-ervaring met uitzicht op de tuin met 
waterpartij. Dit gedeelte heeft een eigen Nefit cv-
ketel (Moduline 2016).




Vanaf gang vlizotrap naar royale bergzolder.



algemene beschrijving

Tuin:

Onder architectuur aangelegde tuin met diverse 
terrassen, grote vijverpartij en elektrische 
zonneluifel (2021). Volwassen bomen (o.a. fruit- en 
naaldbomen), kleurrijke bloemborders, wandelpad 
en een computergestuurde beregeningsinstallatie. 
Tevens staat er in de tuin een royaal tuinhuis 
(voorzien van elektra) en groot hondenhok 
voorzien van elektra en ren. De tuin is compleet 
omheind en aan een zijde van de woning 
toegankelijk middels een poort.




Algemeen

- Gehele woning uitgevoerd met dubbel glas, 
vloerisolatie en dakisolatie en 30 zonnepanelen.

- Buiten schilderwerk dateert van 2021.

- In de tuin is een computergestuurde 
drainagesysteem met pomp aangelegd.

- De woning is grotendeels voorzien van 
vloerverwarming (behalve in de slaapkamers en 
garage).

- 3 Slaapkamers en 3 badkamers en een speel/
hobby/werkkamer.

- Prima ligging in villawijk “het Ooievaarsnest”, 
met grote percelen, optimale privacy en rust. 
Gunstige situering ten opzichte van ASML, High 
Tech Campus, MMC Veldhoven, het centrum van 
Eindhoven en diverse uitvalswegen (A2/A67) en 
diverse sportaccommodaties.

















































begane grond



Kelder



bergzolder



berging



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 (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


