
GESTELSESTRAAT 140 TE EINDHOVEN
VRAAGPRIJS € 450.000,- k.k.



Kenmerken

Soort woning:

Bouwjaar:




Woonoppervlakte:

Overige inpandige ruimte:

Gebouwgebonden buitenruimte:

Perceeloppervlakte:

Inhoud:




Totaal aantal kamers:

Energielabel:

eindwoning

1923




159 m²

12 m² 

24 m²

152 m²

634 m³




4

C



Algemene beschrijving

Wonen en werken combineren? Dat kan perfect in 
deze ruim opgezette, goed onderhouden 
eindwoning, gelegen binnen de ring aan de 
Gestelsestraat 140 in Eindhoven. Het pand is o.a. 
voorzien van een grote, inpandig te bereiken, 
praktijk-/werkkamer van ca. 30m2 op de begane 
grond (met eigen entree), royale, lichte 
woonkamer, luxe woonkeuken, twee slaapkamers, 
moderne badkamer en dakterras op de verdieping 
en een ruime zolderberging. 

Gelegen op een herkenbare woonlocatie, aan de 
rand van de favoriete Schrijversbuurt, met het 
Stadswandelpark en de Genneperparken om de 
hoek en op korte afstand van het centrum van 
Eindhoven met alle gewenste voorzieningen 
derhalve om de hoek.




Bouwjaar: ca. 1923

Perceeloppervlakte: 152m2

Woonoppervlakte: ca. 159m2

Overige inpandige ruimte: ca. 12m2

Gebouwgebonden buitenruimte: ca. 24m2 
(dakterras)

Inhoud: ca. 634m3

Aanvaarding: in overleg




Indeling begane grond:

Aangelegde voortuin.

Via de entree is de ruim bemeten, lichte 
afgewerkte woonkamer te bereiken, voorzien van 
laminaatvloer, strak gestucte wanden en plafond, 
houten vensterbanken, glas-in-lood raampartijen 
en rolluiken. 

De vernieuwde meterkast is in de hoek van de 
woonkamer achter een kast met louvredeurtjes 
weggewerkt en uitgerust met 8 groepen, 2 
aardlekschakelaars en glasvezelaansluiting).

De woonkeuken is uitgevoerd  met (massief houten 
kasten en laden) woonkeuken met o.a. spoeleiland 
met natuurstenen aanrechtblad, dubbele 
spoelbak, vaatwasser en diverse kastjes en laden. 
Voorts een wand met Boretti 6-pits gaskookstel 
met een tweetal geïntegreerde ovens, afzuigkap 
en volop kasten en laden. De keuken is eveneens 
afgewerkt met laminaatvloer, strakke stucwerk 
wanden en plafond en is daarnaast uitgerust met 
een lichtkoepel.

Portaal met trapopgang naar de verdiepingen, 
ingebouwde kast en zeer ruime kelderkast. 

Moderne, deels betegelde toiletruimte met 
hangcloset en wastafeltje. 







Achter de keuken is een portaal met zij entree 
gelegen. Deze biedt toegang tot een ruime 
inpandige berging met ingebouwde kastenwand 
en opstelling Remeha HR cv-combiketel (bouwjaar 
2017, eigendom).

Ruime werk-/praktijkruimte met vinyl en 
lichtkoepel.




Indeling eerste verdieping: 

Overloop met laminaatvloer. 

Ruime voorslaapkamer over de volledige breedte 
van de woning, met verlaagd plafond met 
ingebouwde spotjes.

Moderne, geheel betegelde badkamer met 
inloopdouche, wastafel en verlaagd plafond met 
ingebouwde spotjes. 

Achterslaapkamer met rolluik.

Separate, geheel in lichte kleurstelling betegelde 
toiletruimte met hangcloset. 

Aan de achterzijde is het ruim bemeten, ca. 24m2, 
dakterras te bereiken, voorzien van 
onderhoudsvrije vlonders en het bitumen van het 
dakterras is in 2017 vernieuwd.




Indeling tweede verdieping:

Middels een vlizotrap verbinding te bereiken riante 
zolderverdieping/zolderberging.




Algemeen:

De gehele eerste verdieping is uitgerust met 
kunststof kozijnen met draai-/kiepfunctie en 

HR++ isolerende beglazingen. 

De begane grond is voorzien van houten kozijnen 
met HR++ isolerende beglazingen en rolluiken.

Het dak van de woning is in het verleden geheel 
vernieuwd en voorzien van geïsoleerde dakplaten. 

Er is een energielabel C aanwezig, geldig tot en 
met juli 2032.

Op de begane grond zijn authentieke kenmerken 
uit deze bouwperiode bewaard gebleven, zoals 
paneeldeuren en glas-in-loodraampartijen. 

De woning is voorzien van strakke stucwerk 
wanden en plafonds. 

Ideaal is uiteraard de praktijk-/werkruimte op de 
begane grond, inpandig vanuit de woning te 
bereiken, maar ook via de zij-entree van de 
woning. 

Het pand is gelegen op een herkenbare locatie in 
het Eindhovense stadsdeel Gestel, binnen de ring, 
met voorzieningen zoals centrum, winkels, 
openbaar vervoerverbindingen, parken en 
uitvalswegen binnen direct handbereik.



general description

Combining living and working? That is perfectly 
possible in this spacious, well-maintained end 
house, located within the ring road at 
Gestelsestraat 140 in Eindhoven. The property 
includes a large, indoor-accessible practice/office 
of approx. 30m2 on the ground floor (with its own 
entrance), spacious, bright living room, luxury 
kitchen, two bedrooms, modern bathroom and 
roof terrace on the first floor and a spacious attic 
storage room.

Located in a recognizable residential location, on 
the edge of the favorite “Schrijversbuurt”, with the 
“Stadswandelpark” and the “Genneperparken” 
around the corner and a short distance from the 
center of Eindhoven with all desired amenities 
around the corner.




Year of manufacture: approx. 1923

Plot area: 152m2

Living area: approx. 159m2

Other indoor space: approx. 12m2

Building-related outdoor space: approx. 24m2 
(roof terrace)

Volume: approx. 634m3

Acceptance: in consultation




Layout ground floor:

Landscaped front garden.

Through the entrance you can reach the spacious, 
bright living room with laminate flooring, tightly 
plastered walls and ceiling, wooden windowsills, 
stained glass windows and shutters.

The renewed meter cupboard is concealed in the 
corner of the living room behind a cupboard with 
louvered doors and equipped with 8 groups, 2 
earth leakage switches and fiber optic connection).

The kitchen is equipped with (solid wooden 
cabinets and drawers) kitchen with a sink island 
with natural stone counter top, double sink, 
dishwasher and various cupboards and drawers. 
Furthermore, a wall with Boretti 6-burner gas stove 
with two integrated ovens, extractor hood and 
plenty of cupboards and drawers. The kitchen is 
also finished with laminate flooring, sleek stucco 
walls and ceiling and is also equipped with a 
skylight.

Portal with stairs to the floors, built-in closet and 
very spacious basement closet.

Modern, partly tiled toilet room with hanging 
closet and washbasin.









Behind the kitchen is a portal with side entrance. 
This provides access to a spacious indoor storage 
room with built-in cupboards and the Remeha HR 
central heating combi boiler (built in 2017, owned).

Spacious work/practice space with vinyl and 
skylight.




Layout first floor:

Landing with laminate floor.

Spacious front bedroom over the full width of the 
house, with lowered ceiling with built-in spotlights.

Modern, fully tiled bathroom with walk-in shower, 
sink and suspended ceiling with built-in spotlights.

Back bedroom with shutter.

Separate toilet room with hanging closet, tiled 
entirely in light colours.

At the rear is the spacious, approx. 24m2, roof 
terrace accessible with maintenance-free decking 
and the bitumen of the roof terrace was renewed 
in 2017.




Layout second floor:

Spacious attic/attic storage accessible via a loft 
ladder connection.




General:

The entire first floor is equipped with plastic frames 
with turn/tilt function and

HR++ insulating glazing.

The ground floor has wooden frames with HR++ 
insulating glazing and shutters.

The roof of the house was completely renovated in 
the past and equipped with insulated roof plates.

There is an energy label C, valid until July 2032.

On the ground floor, authentic features from this 
construction period have been preserved, such as 
panel doors and doors

stained glass windows.

The house has sleek stucco walls and ceilings.

Ideal is of course the practice/work space on the 
ground floor, which can be reached indoors from 
the house, but also via the side entrance of the 
house.

The property is located in a recognizable location 
in the Eindhoven district of Gestel, within the ring 
road, with amenities such as the center, shops, 
public transport connections, parks and roads 
within easy reach.































begane grond



eerste verdieping



bergzolder



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


