
STRATUMSEDIJK 23 79 TE EINDHOVEN
VRAAGPRIJS € 359.000,- k.k.



Kenmerken

Soort woning:

Bouwjaar:




Woonoppervlakte:

Gebouwgebonden buitenruimte:




Inhoud:




Totaal aantal kamers:

Energielabel:

appartement

2008




62 m²

4 m²




206 m³




2

A



Algemene beschrijving

Beleef het unieke stadsleven. Midden in het 
centrum van Eindhoven bevindt zich op de 3e 
verdieping een modern twee kamer appartement. 
Gelegen aan, een met poort veilig afgesloten, 
plein in een rustige zijstraat van de Stratumsedijk 
met een parkeerplaats in de parkeerkelder. Op 
slechts een paar minuten afstand van verschillende 
uitvalswegen en dichtbij allerlei voorzieningen.




Bouwjaar: 2008

Woonoppervlakte: ca. 62 m²

Gebouwgebonden buitenruimte: ca. 4m2

Inhoud: 206m³

Aanvaarding: per direct




Begane grond:

Afgesloten entree met brievenbussen, 
trappenhuis, liftinstallatie, gezamenlijke 
fietsenberging en toegang tot de parkeerkelder.




Derde verdieping:

Entree met PVC vloer, videofoon, meterkast en 
berging met aansluiting voor wasmachine, droger 
en c.v.-installatie met WTW systeem. Betegelde 
toiletruimte met hangcloset en fonteintje. 
Woonkamer met lamelparketvloer en dubbele 
openslaande deuren met toegang naar balkon en 
veel licht inval. Door de plafondhoogte oplopend 
naar 4,8 meter is het mogelijk een vide te 
realiseren voor study/slaapruimte/opslag. Open 
keuken met 5-pits gaskookplaat, afzuigkap en 
vaatwasser. Ruime slaapkamer. Betegelde 
badkamer met ligbad/douchecombinatie en 
wastafel. 




Bijzonderheden:

Energielabel A.

Het appartement is volledig geïsoleerd en heeft 
hardhouten kozijnen met HR-beglazing. 

Gelegen in het gezellige en mooie centrum van 
Eindhoven.

Ruim balkon gunstig gesitueerd op het westen.

Eigen parkeerplaats in de parkeerkelder.

De servicekosten van het appartement bedragen 
thans: €179,09 euro per maand

Er is een sfeerimpressie toegevoegd van de 
eventueel te realiseren vide/verdiepingsvloer



general description

Experience the unique city life. A modern two-
room apartment is located on the 3rd floor in the 
center of Eindhoven. Located on a square, securely 
closed with a gate, in a quiet side street of the 
Stratumsedijk with a parking space in the parking 
basement. Just a few minutes away from various 
roads and close to all kinds of amenities.




Year of construction: 2008

Living area: approx. 62 m²

Building-related outdoor space: approx. 4m2

Content: 206m³

Acceptance: immediately




Ground floor:

Closed entrance with mailboxes, staircase, elevator 
installation, shared bicycle shed and access to the 
parking basement.




Third floor:

Entrance with PVC floor, videophone, meter 
cupboard and storage room with connection for 
washing machine, dryer and central heating system 
with WTW system. Tiled toilet room with hanging 
closet and sink. Living room with parquet floor and 
double doors with access to the balcony and lots 
of light. Due to the ceiling height rising to 4.8 
meters, it is possible to realize a loft for study/
sleeping space/storage. Open kitchen with 5-
burner gas hob, extractor hood and dishwasher. 
Spacious bedroom. Tiled bathroom with bath/
shower combination and washbasin.




Particularities:

Energy label A.

The apartment is fully insulated and has hardwood 
frames with HR glazing.

Located in the cozy and beautiful center of 
Eindhoven.

Spacious balcony conveniently located on the 
west.

Private parking space in the parking basement.

The service costs of the apartment are currently: 
€149.73 per month

An atmospheric impression has been added of the 
possible loft/first floor to be realised.























Plattegronden



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 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 (backoffice)


Torenallee 20

5617 BC  Eindhoven




040-2954678


info@janssensteijlen.nl

janssensteijlen.nl


