
HORTENSIASTRAAT 34 TE EINDHOVEN
VRAAGPRIJS € 525.000,- k.k.



Kenmerken

Soort woning:

Bouwjaar:




Woonoppervlakte:

Gebouwgebonden buitenruimte:

Externe bergruimte:

Perceeloppervlakte:

Inhoud:




Totaal aantal kamers:

Energielabel:

tussenwoning

1930




178 m²

4 m²

9 m²

212 m²

594 m³




8

D



Algemene beschrijving

In stadsdeel Stratum op steenworp afstand van het 
Sint Gerardusplein ligt deze ruime, karakteristieke 
woning met achtertuin op het zonnige westen. De 
woning is aan de achterzijde over de volledige 
breedte uitgebouwd en voorzien van een open 
keuken, sfeervolle woonkamer, twee badkamers en 
maar liefst 7 slaapkamers! 




Gelegen op een zeer gewilde locatie in een 
kindvriendelijke wijk op korte afstand van groen-, 
winkel- en sportvoorzieningen, theater, scholen, 
uitvalswegen en openbaar vervoer.




Bouwjaar: ca. 1930

Perceeloppervlakte: 212m2

Woonoppervlakte: ca. 178m2

Gebouwgebonden buitenruimte: ca. 4m2

Externe bergruimte: 9m2

Inhoud: ca. 594m3

Aanvaarding: in overleg




Indeling begane grond:

Entree. Hal. Meterkast met 8 groepen (waarvan 5 
met aardlek beveiliging). Toiletruimte met fontein. 
Kelderkast.

Sfeervolle woonkamer, over de volle breedte 
uitgebouwd aan de achterzijde, met eikenhouten 
vloer, lichtstraat, tuindeur en open keuken met 
tegelvloer inclusief koel- vriescombinatie, 
gasfornuis met oven, vaatwasser en afzuigkap. 




Achtertuin georiënteerd op het westen met 
achterom en berging. 




Indeling eerste verdieping:

Overloop. Slaapkamer 1. Slaapkamer 2. 
Slaapkamer 3. Slaapkamer 4. Badkamer 
(bereikbaar vanuit overloop en ouderslaapkamer) 
met 2e toilet, wastafel en ligbad.




Indeling tweede verdieping:

Vaste trap naar overloop. Slaapkamer 5. 
Slaapkamer 6. Badkamer 2 met douche, 3e toilet 
en wastafel.




Indeling derde verdieping:

Vaste trap aan zolderberging met opstelling combi 
ketel (Vaillant, ca. 2019). Slaapkamer 7 met 
dakvenster.











Bijzonderheden:

Houten kozijnen, gedeeltelijk voorzien van 
isolerende beglazing.

Aangesloten op glasvezelnetwerk.

Woonkamer voorzien van massief eikenhouten 
vloer afwerking.

Kindvriendelijke gelegen in stadsdeel Stratum 
nabij het Sint Gerardusplein.

Bijzonder ruime woning, inclusief 'overbouwde' 
doorgang op de verdiepingen!



general description

This spacious, characteristic house with backyard 
on the sunny west is located in the Stratum district, 
a stone's throw from Sint Gerardusplein. The house 
has been extended over the full width at the rear 
and is equipped with an open kitchen, attractive 
living room, two bathrooms and no less than 7 
bedrooms!




Located in a very popular location in a child-
friendly neighborhood a short distance from green, 
shopping and sports facilities, theater, schools, 
roads and public transport.




Year of construction: approx. 1930

Plot area: 212m2

Living area: approx. 178m2

Building-related outdoor space: approx. 4m2

External storage space: 9m2

Content: approx. 594m3

Acceptance: in consultation




Layout ground floor:

Entrance. Hall. Meter cupboard with 8 groups (of 
which 5 with earth leakage protection). Toilet room 
with fountain. Basement closet.

Attractive living room, extended over the full width 
at the rear, with oak floor, skylight, garden door 
and open kitchen with tiled floor including fridge-
freezer, gas stove with oven, dishwasher and 
extractor hood.




Backyard oriented to the west with back entrance 
and storage room.




Layout first floor:

Overflow. Bedroom 1. Bedroom 2. Bedroom 3. 
Bedroom 4. Bathroom (accessible from landing 
and master bedroom) with 2nd toilet, sink and 
bath.




Layout second floor:

Fixed stairs to landing. Bedroom 5. Bedroom 6. 
Bathroom 2 with shower, 3rd toilet and sink.




Layout third floor:

Fixed stairs to the attic storage room with combi 
boiler setup (Vaillant, approx. 2019). Bedroom 7 
with roof window.













Particularities:

Wooden window frames, partly with insulating 
glazing.

Connected to fiber optic network.

Living room with solid oak floor finish.

Child-friendly located in the Stratum district near 
Sint Gerardusplein.

Particularly spacious house, including 'overbuilt' 
passage on the floors!

































begane grond 



eerste verdieping 



tweede verdieping 



derde 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, 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


