
KLEINE DREEF 41 TE VELDHOVEN
VRAAGPRIJS € 779.000,- k.k.



Kenmerken

Soort woning:

Bouwjaar:




Woonoppervlakte:

Gebouwgebonden buitenruimte:

Perceeloppervlakte:

Inhoud:

Aantal slaapkamers:

Energielabel:

vrijstaande woning

1966




199 m²

15 m²

432 m²

732 m³

5

C



Algemene beschrijving

Ruim, comfortabel, licht, luxe en vrijstaand. Wat 
een prachtige, riante uitgebouwde woning met 
veel extra's, instapklaar voor de nieuwe bewoners. 
Alle vertrekken zijn tot in de puntjes keurig 
afgewerkt.

Vlakbij het gezellige centrum van Veldhoven-dorp, 
aan een autoluwe straat, omgeven door een 
perfect snelwegennetwerk en met ASML, High 
Tech Campus, Eindhoven Airport, Maxima 
Medisch Centrum en diverse scholen om de hoek, 
heeft deze parel van een woning de ideale ligging.

Het vrijstaande huis is voorzien van goed 
isolerende HR++ beglazing, de hoge witte 
plinten zijn bijna overal doorgetrokken en de 
wanden en plafonds zijn strak gestuukt. 




Bouwjaar: 1966

Verbouwingen: 2010/2011

Perceeloppervlakte: 432 m2

Woonoppervlakte: ca. 199 m2

Gebouwgebonden buitenruimte: 15 m2

Inhoud: ca. 732 m2

Energielabel: C

Extra: Multifunctionele ruimte | 2 badkamers | 4 
toiletten

Aanvaarding: In overleg




Begane grond

De voortuin zet direct de standaard voor deze 
woning. Ruim in opzet en keurig onderhouden, 
gelegen aan een rustige straat en een oprit voor 
meerdere auto's.

Entree

Stap binnen in de lichte hal met trapopgang naar 
de 1e verdieping, meterkast met 14 groepen en 
drie aardlekschakelaars en toilet. Het toilet heeft 
een hangend closet, een fonteintje en is 
gedeeltelijk betegeld met mooi tegelwerk. De 
grote vloertegels zijn op de gehele begane grond 
doorgelegd, met daaronder, de altijd 
comfortabele vloerverwarming.

Woonkamer

De vele grote ramen en puien geven een 
geweldige lichtinval in het leefgedeelte van de 
woning. Het warmtecomfort wordt, naast de 
vloerverwarming, bewaakt door twee extra 
radiatoren. Doordat de woonkamer is uitgevoerd 
in L-vorm, behoudt deze zijn speelsheid, ondanks 
de zee van ruimte die de kamer biedt.

Keuken

Met recht is deze keuken een leef-keuken te 
noemen en bevindt zich in het uitgebouwde 
gedeelte. Ook hier is de ruime opzet bepalend, 

verfraaid door de ingebouwde plafondspots en de 
schuifpui richting de tuin. Met twee koelkasten en 
een diepvries van Atag, Bosch vaatwasser, 6-pits 
gaskookplaat, afzuigkap, combi-oven, oven en 
stoomoven, ontbreekt het de keuken aan niets. 
Het RVS kookeiland met dito werkblad en 
spoelbak zijn de basis voor het gezellige barretje 
en de luxe Quooker-kraan. Aansluitend aan de 
keuken is een hal met deur naar de oprit aan de 
voorzijde, een garderobe, en een grote 
voorraadruimte. Hier bevindt zich een tweede cv-
ketel die gebruikt wordt voor het uitgebouwde 
gedeelte.

Tuinkamer

Vanuit de achterzijde van de keuken is via een 
praktische schuifdeur de entree naar een 
multifunctionele ruimte met eigen badkamer. Deze 
tuinkamer is uitermate geschikt om te gebruiken 
als werkkamer, mantelzorgwoning, gasten/
slaapkamer of atelier. De extra badkamer in dit 
vertrek is uitgerust met een douche, wastafel, 
hangend closet en designradiator. 




1e verdieping

Op weg naar de eerste verdieping vallen direct het 
fraaie glas in lood raam, de hoge witte plinten en 
de strakke laminaatvloer op. Elke slaapkamer op 
deze eerste verdieping is voorzien van een radiator 
en dezelfde plinten en vloer.

Slaapkamer 1

De eerste slaapkamer bevindt zich aan de voorkant 
van de woning en is uitgerust met een 
draaikiepraam en een raam met twee draaiende 
delen.

Slaapkamer 2

Naast de eerste slaapkamer is de tweede te 
vinden, met gelijke ramen en voorzieningen.

Slaapkamer 3

De derde slaapkamer op deze verdieping is iets 
kleiner van formaat, voorzien van een inbouwkast 
en ligt aan de zijkant van de woning.

Badkamer

Wat een weelde en gemak in deze badkamer met 
alles erop en eraan. Een luxe ligbad met 
thermostaatkraan, een aparte douche, brede 
wastafel met meubel en via het grote 
draaikiepraam is er toegang tot het plat dak. Zoals 
het hoort bij de afwerking in dit huis, is ook deze 
ruimte volledig betegeld, voorzien van een 
designradiator en inbouwspots.



vervolg algemene beschrijving

Toilet en wasruimte

In een separate ruimte (de voormalige badkamer) 
op de eerste verdieping is een apart toilet in 
combinatie met wasruimte gemaakt. Tot aan het 
plafond netjes voorzien van tegelwerk en met de 
aansluiting voor wasmachine en droger. Het 
toiletgedeelte heeft een hangend closet en een 
fonteintje.




2e verdieping

Voorportaal

Een vaste trap leidt naar de verrassend grote 
zolderverdieping, waarop zelfs een toilet 
(Sanibroyeur) en wasmeubel zijn geplaatst. Het 
voorportaal is zeer elegant betegeld en heeft een 
mooie dakkapel met dubbel glas. In hetzelfde 
voorportaal is een inloop/kledingkast met aparte 
ruimte voor cv-ketel (combiketel uit 2022), 
uitgerust met een Velux dakraam voor extra licht.

Zolder

Dat het om een zolder gaat is niet meer te zien. 
Een prachtige vierde slaapkamer voltrekt zich hier, 
achter de houten panelen schuifdeur. Deze kamer 
heeft veel bergruimte achter knieschotten en is 
voorzien van een radiator. 




Tuin

De mooi beplante achtertuin grenst aan de 
woonkamer, keuken en tuinkamer en heeft achterin 
bij de tuinkamer een gezellige overkapping. De 
tuin is betegeld met grote vierkante tegels en 
afgewisseld met gras. Aan privacy geen gebrek in 
deze tuin door het aanwezige groen en de riante 
oppervlakte.




Algemeen:

- Instapklaar door de nette afwerking van het 
gehele huis

- Riante ruimtes

- Twee badkamers

- Vier toiletten

- Overal isolerende beglazing

- Extra multifunctionele ruimte op begane grond 

- Zolderverdieping met grote slaapkamer

- Separate wasruimte en toilet 1e verdieping

- Privacy biedende voor- en achtertuin

- Eigen inrit voor drie auto’s

- Fraaie overkapping

































begane grond



1e verdieping



2e verdieping



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


