
REIGERSTRAAT 2 TE GELDROP
VRAAGPRIJS € 325.000,- k.k.



Kenmerken

Soort woning:

Bouwjaar:




Woonoppervlakte:

Externe bergruimte:

Perceeloppervlakte:

Inhoud:




Totaal aantal kamers:

Energielabel:

hoekwoning

1962




116 m²

14 m²

202 m²

405 m³




5

E



Algemene beschrijving

Uitgebouwde hoekwoning met een losstaande 
berging en een diepe privacy biedende achtertuin 
gelegen op het zuiden. Deze woning is gelegen in 
een rustige straat in de wijk "Kievit” met alle 
voorzieningen in de directe nabijheid waaronder 
scholen, winkels, sportfaciliteiten en nabij een 
mooi wandelgebied en het Kasteel van Geldrop. 




Bouwjaar: ca. 1962 

Perceeloppervlakte: 202m2

Woonoppervlakte: ca. 116m2

Externe bergruimte: ca. 14m2

Inhoud: ca. 405m3

Aanvaarding: in overleg




Indeling begane grond:

voortuin 

Entree, hal met fraaie travertinvloer, meterkast met 
glasvezel verbinding, 5 groepen en 
aardlekvoorziening, trapopgang naar 1e 
verdieping.

Doorzon woonkamer met fraaie travertinvloer en 
stucwerk plafond.

Uitgebouwde keuken met inrichting in 
hoekopstelling, voorzien van vaatwasser, 4-pits 
gasfornuis, afzuigkap, koelkast, diverse onder- en 
bovenkasten, fraaie travertinvloer en doorgang 
naar bijkeuken. De bijkeuken met aansluitingen 
t.b.v. wasmachine/wasdroger en opstelling c.v.-
ketel (Intergas, 2017) en deur naar achtertuin. 
Volledig betegelde toiletruimte met toilet en 
fonteintje.

Diepe aangelegde achtertuin op het zuiden met 
berging, verschillende terrassen, 2 overkappingen 
en ruime achterom.




Indeling eerste verdieping:

Overloop met laminaatvloer.

Slaapkamer I: met vloerbedekking en rolluik.

Slaapkamer II: met vloerbedekking.

Slaapkamer III: met zeil en rolluik.

Volledig betegelde badkamer met toilet, 
douchecabine, vaste wastafel, designradiator en 
inbouwverlichting.




Indeling tweede verdieping:

Middels vaste trap bereikbare zolderverdieping 
met begaanbare voorzolder en toegang tot 
slaapkamer IV: met laminaatvloer. 











Algemeen:

Gehele woning is voorzien isolerende beglazing. 

De 1e en 2e verdieping zijn voorzien van rolluiken.

Woning is voorzien van een royale uit-/ en 
opbouw.

Energielabel E aanwezig. 

De woning is aangesloten op het glasvezel netwerk



General Description

Extended corner house with a separate storage 
room and a deep privacy-providing backyard 
located on the south. This house is located in a 
quiet street in the "Kievit" district with all 
amenities in the immediate vicinity, including 
schools, shops, sports facilities and near a beautiful 
walking area and Geldrop Castle.




Year of manufacture: approx. 1962

Plot area: 202m2

Living area: approx. 116m2

External storage space: approx. 14m2

Content: approx. 405m3

Acceptance: in consultation




Layout ground floor:

front yard

Entrance hall with beautiful travertine floor, fuse 
box with fiberglass connection, 5 groups and earth 
leakage supply, stairs to 1st floor.

Living room with beautiful travertine floor and 
stucco ceiling.

Extended kitchen with corner unit, equipped with 
dishwasher, 4-burner gas stove, extractor hood, 
refrigerator, various lower and upper cabinets, 
beautiful travertine floor and passage to utility 
room. The utility room with connections for 
washing machine / dryer and central heating boiler 
(Intergas , 2017) and door to backyard. Fully tiled 
toilet room with toilet and sink.

Deep south-facing backyard with storage room, 
several terraces, 2 roofs and spacious back.




Layout first floor:

Landing with laminate floor.

Bedroom I: with carpet and shutter.

Bedroom II: with carpet.

Bedroom III: with tarpaulin and shutter.

Fully tiled bathroom with toilet, shower cubicle, 
washbasin, design radiator and recessed lighting.




Layout second floor:

The attic can be reached via a fixed staircase with a 
walkable attic and access to bedroom IV: with 
laminate flooring.




General:

Entire house is equipped with insulating glazing.

The 1st and 2nd floors have shutters.

House has a spacious extension and construction.

Energy label E present.

The house is connected to the fiber optic network



























begane grond



eerste verdieping



tweede verdieping



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 (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


