
WATERWERELD 86 TE EINDHOVEN
VRAAGPRIJS € 515.000,- k.k.



Kenmerken

Soort woning:

Bouwjaar:




Woonoppervlakte:

Externe bergruimte:

Perceeloppervlakte:

Inhoud:




Totaal aantal kamers:

Energielabel:

halfvrijstaande woning

2009




111 m²

21 m²

212 m²

405 m³




5

A



Algemene beschrijving

IN PRIJS VERLAAGD!!

Deze speelse, vrijstaand geschakelde woning in 
het Meerhovense (Eindhoven) laat zich het best 
omschrijven als modern, licht, ruim opgezet en 
netjes afgewerkt. Van alle luxe voorzien en 
instapklaar voor nieuwe bewoners.




Bouwjaar: ca. 2009

Perceeloppervlakte: 212m2

Woonoppervlakte: ca. 111m2

Externe bergruimte: ca. 21m2

Inhoud: ca. 405m3

Aanvaarding: in overleg

 

1e verdieping

Entree

De toegang naar de voordeur van deze woning zet 
de standaard voor het gehele huis. De keurig 
aangelegde voortuin is netjes onderhouden en 
strak vormgegeven.

Hal

Achter de voordeur valt direct de natuurstenen 
vloer van 60x60cm tegels op, die helemaal is 
doorgetrokken over de hele begane grond en 
voorzien van comfortabele vloerverwarming.

In de hal bevindt zich de meterkast met maar liefst 
negen groepen en twee aardlekschakelaars. Onder 
de trapopgang richting de eerste verdieping, is 
een praktische opbergkast ingebouwd. Het toilet 
in de hal is uitgerust met een hangend closet en is 
volledig betegeld. Tevens biedt de entree de 
doorgang naar het woongedeelte middels een 
dichte deur.




Woongedeelte

De natuurstenen vloer, de prachtige lichtinval en 
de strak gestuukte wanden en plafond zijn de basis 
voor de woonkamer en hedendaagse keuken. 

Woonkamer

De L-vormige woonkamer bevindt zich aan de 
achterzijde van het huis en geeft toegang tot de 
veranda aan de buitenzijde. De geblindeerde 
ramen zorgen voor de gewenste privacy en de 
inbouwspotjes voor de prettige sfeer.

Keuken

De voorzijde van de benedenverdieping biedt 
ruimte aan de lichte, luxe keuken. Met moderne 
apparatuur als een Bosch 4-pits inductiekookplaat 
van slechts drie jaar oud, een RVS gootsteen en 
een afzuigkap die is verbonden met het 
ventilatiesysteem, is deze keuken een ware 
blikvanger. De inbouwkoelkast, magnetron en 
oven zijn verwerkt in de wanden. Opbergruimte is 

er voldoende in de opbergkasten en lades.



2e verdieping

De laminaatvloer en daklichten op de overloop van 
de bovenste verdieping trekken de hippe 
uitstraling van de woning door op deze etage. Een 
kolom-opbergkast met aansluiting voor 
wasmachine en droger en een tweede bergkast 
met daarin de mechanische ventilatie en AWB Cv-
ketel uit 2009, zorgen op deze verdieping voor 
extra opbergruimte.

Slaapkamer 1

In de ruime eerste slaapkamer aan de achterzijde 
van het huis valt veel licht binnen door het grote 
raam en het schuine plafond geeft een speelse 
twist aan de ruimte.

Slaapkamer 2

Tevens aan de achterkant van de woning, is het 
tweede slaapvertrek met eenzelfde groot raam en 
schuin aflopend plafond.

Slaapkamer 3

De derde slaapruimte is aan de voorzijde 
gesitueerd en zou ook gebruikt kunnen worden als 
kantoor of kledingkamer.

Badkamer

De luxe, ruime badkamer straalt dezelfde 
moderniteit uit als de rest van de woning. Geheel 
betegeld en uitgerust met een hangend closet, 
dubbele wastafel met meubel, ligbad en riante 
inloopdouche. De in het oog springende 
designradiator maakt het geheel compleet.




Buitenterrein

De veranda die is aangesloten op het huis, heeft 
een schuifbare afscherming van glas en een strak 
plafond met inbouwspots.

De natuurstenen  tegels in de achtertuin maken dat 
binnen doorloopt naar buiten. De carport biedt 
bescherming aan de auto en in een aparte berging 
kunnen de fietsen worden gestald. De tuin is 
voorzien van een waterpunt, elektra en Philips 
verlichting. Het dak van het huis is uitgerust met 
twee zonnecollectoren die het opslagvat van de 
zonneboiler verwarmen.




Algemene kenmerken

- Een moderne woning in de nieuwe wijk 
Meerhoven

- Dichtbij ASML, Ziekenhuis, Snelwegennetwerk

- Instapklaar en netjes onderhouden

- Carport, veranda en berging

- Tegelvloer binnen en buiten

- Extra lichtinval door de daklichten
































BEGANE GROND



1E VERDIEPING



CARPORT



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, bestemmingsplannen 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


