
VENUSLAAN 201 TE EINDHOVEN
VRAAGPRIJS € 325.000,- k.k.



Kenmerken

Soort woning:

Bouwjaar:




Woonoppervlakte:

Gebouwgebonden buitenruimte:

Externe bergruimte:

Inhoud:




Totaal aantal kamers:

Energielabel:

appartement

1974




114 m²

13 m²

9 m²

364 m³




3

E



Algemene beschrijving

Uitstekend onderhouden, in lichte tinten Moderne, deels betegelde badkamer met 
afgewerkt, speels en riant bemeten drie-kamer inloopdouche met glazen wand, wastafelmeubel 
appartement met o.a. twee grote slaapkamers, en doorloop naar de praktische wasruimte met 
gezellige woonkamer, semi-open keuken, aansluitingen t.b.v. de wasapparatuur. 

eetkamer, twee balkons, moderne badkamer en 

parterre-berging. Gelegen op de vijfde woonlaag 
Algemeen:

van een appartementencomplex "Lavinia" in het Het appartement heeft een speelse, ruim bemeten 
Eindhovense stadsdeel Woensel, wijk Eckart, op indeling.

korte afstand van voorzieningen zoals winkels, Er zijn twee balkons aanwezig.

scholen, openbaar vervoerverbindingen en Het gehele appartement is voorzien van isolerende 
uitvalswegen richting centrum en snelwegennet. 
 beglazingen, deels HR++.



 Het appartement beschikt over een energielabel E.

Bouwjaar: ca. 1974
 Er is glasvezel in het appartement aanwezig. 

Woonoppervlakte: ca. 114m2
 Er zijn volop parkeermogelijkheden rondom het 
Gebouwgebonden buitenruimte: ca. 13m2
 complex aanwezig. 

Externe bergruimte: ca. 9m2
 

Inhoud: ca. 364m3
 De servicekosten bedragen momenteel € 227,75 
Aanvaarding: in overleg
 op maandbasis. Daarnaast is er een voorschot voor 


 de stookkosten van € 121,88 van toepassing.


Indeling begane grond:
 Gelegen op korte afstand van voorzieningen zoals 
Centrale ontvangsthal met bellentableau, toegang winkels, scholen, openbaar vervoerverbindingen 
tot de bergingen, trappenhuis en lift.
 en uitvalswegen richting centrum en 
Het appartement beschikt op deze etage over een snelwegennet.
eigen berging. 





Indeling appartement:

Ontvangsthal met laminaatvloer, garderobe en 
intercom. Via een dubbele deur is de ruim 
bemeten, gezellige, lichte woonkamer te bereiken, 
eveneens afgewerkt met een laminaatvloer.




De semi-open keuken heeft een complete 
inrichting in U-vorm met gaskookplaat, afzuigkap, 
combi oven-/magnetron, koelkast, vriezer, 
vaatwasser en volop kastjes en laden. 

De keuken is voorzien van laminaatvloer en biedt 
toegang tot het eerste balkon.

Royale eetkamer met laminaatvloer.




Een binnenportaal biedt toegang tot de 
slaapkamers, toiletruimte en badkamer.

Zeer riante hoofdslaapkamer (voorheen twee 
kamers) met laminaatvloer en een ingebouwde 
schuifkastenwand. 




Slaapkamer 2, eveneens van een prima 
maatvoering, met laminaatvloer, wastafel en 
toegang tot het tweede balkon, die voorzien is van 
een ingebouwde bergkast. 

In lichte kleurstellingen betegelde toiletruimte met 
hangcloset en wastafeltje. 









general description

Well maintained, in bright colors finished, playful 
General:

and spacious three-room apartment including two The apartment has a playful, spacious layout.

large bedrooms, cozy living room, semi-open There are two balconies.

kitchen, dining room, two balconies, modern The entire apartment is equipped with insulating 
bathroom and ground floor storage. 
 glazing, partly HR++.

Located on the fifth floor of an apartment complex The apartment has an energy label E.

"Lavinia" in the Eindhoven district Woensel, There is fiberglass in the apartment. 

Eckart, a short distance from amenities such as There is ample parking around the complex. 

stores, schools, public transport links and roads to 

the city center and highways. 
 The service costs are currently € 227.75 on a 


 monthly basis. There is also an advance for heating 
Year of manufacture: 1974
 costs of € 121,88.

Living area: approx. 114m2
 

External storage room: approx. 9m2
 Located a short distance from amenities such as 
Building-related outdoor space: approx. 13m2
 stores, schools, public transport links and exit 
Capacity: approx. 364m3
 roads towards the city center and highways.
Acceptance: in consultation





Layout ground floor:

Central lobby with doorbells, access to the 
storerooms, staircase and elevator.

The apartment has a private storage room on this 
floor. 





Layout apartment:

Hall with laminate flooring, checkroom and 
intercom.

Through a double door is the spacious, cozy, 
bright living room to reach, also finished with a 
laminate floor.

The semi-open kitchen has complete furnishings in 
U-shape with gas hob, extractor, combi oven/
microwave, fridge, freezer, dishwasher and plenty 
of cabinets and drawers. 

The kitchen has laminate flooring and provides 
access to the first balcony.

Spacious dining room with laminate flooring.




An interior porch provides access to the 
bedrooms, toilet room and bathroom.

Very spacious master bedroom (formerly two 
rooms) with laminate flooring and built-in sliding 
closet wall. 

Bedroom 2, also of a fine size, with laminate 
flooring, sink and access to the second balcony, 
which has a built-in storage closet. 

In light colors tiled toilet room with hanging closet 
and washbasin. 




Modern, partly tiled bathroom with walk-in shower 
with glass wall, washbasin and passage to the 
practical laundry room with connections for 
washing equipment. 


























Indeling appartement



berging begane grond



bergkast



Kadastrale kaart



Locatie



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



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


