
REE 87 TE VELDHOVEN
VRAAGPRIJS € 475.000,- k.k.



Kenmerken

Soort woning:

Bouwjaar:




Woonoppervlakte:

Gebouwgebonden buitenruimte:

Externe bergruimte:

Perceeloppervlakte:

Inhoud:




Totaal aantal kamers:

Energielabel:

tussenwoning

2009




128 m²

2 m²

6 m²

110 m²

452 m³




5

A



Algemene beschrijving

Deze hoogwaardig afgewerkte, ruim opgezette en 
onder een moderne, eigentijdse architectuur 
gebouwde woning komt beschikbaar voor een 
nieuwe eigenaar, die op zoek is naar een luxe, 
onderhoudsvriendelijke woning op een gewilde 
woonlocatie.

Deze woning is o.a. voorzien van luxe keuken, 
sfeervolle woon- en eetkamer, vier slaapkamers en 
een aangelegde tuin met ligging op het zonnige 
westen. Gelegen in de gewilde woonomgeving 
Noordrand met voorzieningen zoals winkels, 
scholen, kinderdagverblijf, parken, openbaar 
vervoerverbindingen en uitvalswegen richting het 
snelwegennet, ASML, High Tech Campus en 
Eindhoven Airport binnen handbereik.




Bouwjaar: ca. 2009

Perceeloppervlakte: 110m2

Woonoppervlakte: ca. 128m2

Gebouwgebonden buitenruimte: ca. 2m2

Externe bergruimte: ca. 6m2

Inhoud: ca. 452m3

Aanvaarding: in overleg




Indeling begane grond:

Ruime ontvangsthal met een trendy tegelvloer 
(Portugese cementtegel), trapopgang, garderobe, 
praktische trapkast en meterkast (9 groepen, 3 
aardlekschakelaar, glasvezelaansluiting).

Deels betegelde toiletruimte met hangcloset en 
wastafeltje. 

Aan de voorzijde van de woning is een gezellige 
eetkamer gelegen, met eikenhouten planken 
parketvloer met vloerverwarming en dubbele 
tuindeuren.

De luxe open keuken is in 2021 vernieuwd en heeft 
een complete inrichting, verdeeld over twee zijden 
en is o.a. uitgerust met composieten aanrechtblad, 
spoelbak, 5-pits gaskookplaat, afzuigkap, oven, 
vaatwasser, koel-/vriescombinatie en volop kast- 
en laadruimte. Ook de keuken is voorzien van een 
eikenhouten planken parketvloer met 
vloerverwarming. 

De tuingerichte zitkamer aan de achterzijde van de 
woning heeft een prettige lichtinval en is eveneens 
afgewerkt met de eerdere genoemde parketvloer 
met vloerverwarming. 

De achtertuin heeft een zonnige ligging op het 
westen en is onderhoudsvriendelijk aangelegd met 
kunstgrasgazon, sierbestratingen, houten 
schuttingen, buitenkraantje, achterom en een 
houten berging met elektra.





Indeling eerste verdieping:

Overloop. 

Royale voorslaapkamer over de volledige breedte 
van de woning, met een tweetal schuifpuien met 
toegang tot het (Frans) balkon.

Geheel, in lichte kleurstellingen betegelde 
badkamer met kunststof ligbad, inloopdouche en 
wastafel. 

Separate toiletruimte, eveneens in lichte 
kleurstelling betegeld, voorzien van hangcloset en 
wastafeltje. 

Achterslaapkamer.

Achterslaapkamer.

De overloop en drie slaapkamers zijn allen 
afgewerkt met een eikenhouten planken 
parketvloer met vloerverwarming. 




Indeling tweede verdieping:

Via een vaste trapverbinding is de ruime 
zolderslaapkamer te bereiken. Het fijne gevoel van 
ruimte wordt versterkt door het hoog oplopende 
plafond. Verder is deze kamer voorzien van 
laminaatvloer en schuifpui met Frans balkon. 

Aan de achterzijde is onder de kapschuinte nog 
erg veel bergruimte beschikbaar, o.a. achter de 
schuifkastenwand onder het knieschot. 

Berging/cv-/wasruimte met opstelling Intergas HR 
cv-combiketel (eigendom, bouwjaar ca. 2009), 
opstelling WTW-unit en de aansluitingen t.b.v. de 
was- en droogapparatuur.




Algemeen:

De woning is gebouwd met een compleet 
isolatiepakket: dakisolatie, vloerisolatie, 
gevelisolatie en HR++ isolerende beglazingen. 

Derhalve is er een energielabel A aanwezig, geldig 
tot en met 30-09-2032.

De buitenkozijnen van de woning zijn uitgevoerd in 
hardhout. Het buitenschilderwerk van de kozijnen 
dateert uit 2021 de gevels zijn in 2021 gereinigd.

De gehele woning, dus alle verdiepingen, is 
voorzien van vloerverwarming. 

Alle wanden en plafonds in de woning zijn voorzien 
van strak stucwerk.

Het hellend dakvlak met ligging richting het 
westen leent zich uitstekend voor het plaatsen van 
zonnepanelen. 

Gebouwd onder een moderne, eigentijdse 
architectuur en gelegen in de gewilde woonwijk 
Noordrand met voorzieningen zoals winkels, 
scholen, openbaar vervoer, uitvalswegen, parken 
etc. binnen direct handbereik.



General description

This high-quality finished, spacious home, built 
under a modern, contemporary architecture, is 
available to a new owner who is looking for a 
luxurious, low-maintenance home in a sought-after 
residential location.

This house is equipped with a luxury kitchen, 
attractive living and dining room, four bedrooms 
and a landscaped garden with a location on the 
sunny west. Located in the popular residential area 
Noordrand with amenities such as shops, schools, 
nursery, parks, public transport connections and 
roads to the highway network, ASML, High Tech 
Campus and Eindhoven Airport within easy reach.




Year of construction: approx. 2009

Plot area: 110m2

Living area: approx. 128m2

Building-related outdoor space: approx. 2m2

External storage space: approx. 6m2

Content: approx. 452m3

Acceptance: in consultation




Layout ground floor:

Spacious lobby with a trendy tiled floor 
(Portuguese cement tile), staircase, wardrobe, 
practical stair cupboard and fuse box (9 groups, 3 
earth leakage circuit breaker, fiber optic 
connection).

Partly tiled toilet room with hanging closet and 
washbasin.

At the front of the house is a cozy dining room, 
with oak plank parquet floor with underfloor 
heating and double French doors.

The luxurious open kitchen was renewed in 2021 
and is fully equipped, divided over two sides and 
is, among other things, equipped with composite 
worktop, sink, 5-burner gas hob, extractor hood, 
oven, dishwasher, fridge/freezer and plenty of 
cupboard and loading space. The kitchen also has 
an oak parquet floor with underfloor heating.

The garden-oriented sitting room at the rear of the 
house has a pleasant light and is also finished with 
the aforementioned parquet floor with underfloor 
heating.

The backyard has a sunny location on the west and 
is maintenance-friendly with artificial grass lawn, 
ornamental paving, wooden fences, outside tap, 
back and a wooden shed with electricity.













Layout first floor:

Overflow.

Spacious front bedroom over the full width of the 
house, with two sliding doors with access to the 
(French) balcony.

Fully tiled bathroom in light colors with plastic 
bath, walk-in shower and washbasin.

Separate toilet room, also tiled in light colors, with 
hanging closet and washbasin.

Back bedroom .

Back bedroom .

The landing and three bedrooms are all finished 
with an oak parquet floor with underfloor heating.




Layout second floor:

The spacious attic bedroom can be reached via a 
fixed staircase. The nice feeling of space is 
enhanced by the high rising ceiling. Furthermore, 
this room has laminate flooring and sliding doors 
with French balcony.

At the rear there is still a lot of storage space 
available under the sloping roof, including behind 
the sliding wardrobe wall under the knee 
bulkhead.

Storage/central heating/laundry room with 
Intergas HR central heating system (owned, built 
approx. 2009), WTW unit set up and the 
connections for the washing and drying 
equipment.




General:

The house is built with a complete insulation 
package: roof insulation, floor insulation, facade 
insulation and HR++ insulating glazing.

Therefore, there is an energy label A, valid until 
30-09-2032.

The exterior frames of the house are made of 
hardwood.

The exterior painting of the frames dates from 
2021.

The facades were cleaned in 2021.

The entire house, so all floors, has underfloor 
heating.

All walls and ceilings in the house are fitted with 
sleek stucco.

The sloping roof surface facing west is ideal for 
installing solar panels.

Built under a modern, contemporary architecture 
and located in the popular residential area of 
Noordrand with amenities such as shops, schools, 
public transport, roads, parks, etc. within easy 
reach.































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


