
SONDERVICK 8 TE VELDHOVEN
VRAAGPRIJS € 610.000,- k.k.



Kenmerken

Soort woning:

Bouwjaar:




Woonoppervlakte:

Overige inpandige ruimte:

Gebouwgebonden buitenruimte:

Externe bergruimte:

Perceeloppervlakte:

Inhoud:




Totaal aantal kamers:

Energielabel:

2-onder-1-kapwoning

1938




132 m²

7 m² 

41 m²

30 m²

390 m²

487 m³




6

E



Algemene beschrijving

Deze karaktervolle, uitstekend onderhouden en 
fraai afgewerkte twee-onder-een kapwoning met 
o.a. sfeervolle living, aangebouwde werk-/
tuinkamer, 4 slaapkamers, moderne keuken en 
badkamer, carport, garage en een heerlijk vrij 
gelegen, aangelegde achtertuin met overkapping 
komt binnenkort beschikbaar voor een koper, die 
op zoek is naar een warme, stijlvolle jaren '30 
woning, die instapklaar te betrekken is.




Gelegen aan de rand van Veldhoven-dorp aan de 
rand van een groot park, met voorzieningen zoals 
winkels, scholen, openbaar vervoerverbindingen 
en uitvalswegen richting snelwegennet, ASML, 
Eindhoven Airport en High Tech Campus in de 
directe nabijheid voorhanden.




Bouwjaar: ca. 1938

Perceeloppervlakte: 390m2

Woonoppervlakte: ca. 131m2

Overige inpandige ruimte: ca. 7m2

Gebouwgebonden buitenruimte: ca. 41m2

Externe bergruimte: ca. 30m2

Inhoud: ca. 487m3

Aanvaarding: in overleg




Indeling begane grond:

Aangelegde voortuin.

De oprit biedt plaats aan een tweetal 
personenauto's, die erg praktisch naast elkaar te 
pareren zijn. Via een afgesloten poort is de carport 
naast de woning te bereid. Ontvangsthal met 
tegelvloer, trapopgang naar de verdieping, 
meterkast (12 groepen, 3 aardlekschakelaars).

Sfeervolle woonkamer met tegelvloer met 
vloerverwarming, haardkachel en een fijne 
lichtinval, mede dankzij de glas-in-loodramen.

De separate keuken heeft een complete en 
moderne inrichting in L-opstelling voorzien van 
granieten aanrechtblad, inductie  kookplaat, 
afzuigkap, vaatwasser, close in boiler en diverse 
kastjes en laden. De keuken is eveneens voorzien 
van een tegelvloer met vloerverwarming. Er 
bevinden zich 4 ramen op de begane grond die 
zijn voorzien van rolluiken met afstandbediening.

In lichte kleurstelling betegelde toiletruimte met 
hangcloset en wastafeltje. 




Aan de achterzijde is een ruime tuin-/werkkamer 
aangebouwd, ideaal voor werk en/of hobby aan 
huis. Deze ruimte is voorzien van een tegelvloer 
met vloerverwarming, dubbele tuindeuren en een 
vlizotrap verbinding naar een bergzolder.


De achtertuin is fraai aangelegd met o.a. een 
tweetal grote terrasoverkappingen, sierbestrating, 
buitenkraantje, kunstgras gazon, houten 
vlonderterras, diverse tuinverlichting en toegang 
tot de garage. Deze garage heeft een maatvoering 
van 2,98m x 6,01m en is voorzien van dubbele 
toegangsdeur, loopdeur en elektra. Achter in de 
tuin is een houten tuinhuisje gesitueerd, ideaal te 
gebruiken als werk-/hobbyruimte. De achtertuin is 
heerlijk vrij gelegen en biedt een optimale privacy.




Indeling eerste verdieping:

Overloop met eikenhouten parketvloer. 

Slaapkamer 1, gelegen aan de voorzijde van de 
woning, voorzien van eikenhouten parketvloer, 
airconditioning en rolluik.

Slaapkamer 2, gelegen aan de achterzijde van de 
woning voorzien van eikenhouten parketvloer en 
rolluik. 

Slaapkamer 3, gelegen aan de achterzijde van de 
woning en voorzien van rolluik en ingebouwde 
kastenwand. 

Luxe uitgevoerde, in lichte kleurstellingen 
afgewerkte badkamer met fraai vrijstaand ligbad, 
hangcloset, wastafelmeubel, inloopdouche met 
glazen wand, decorradiator en dakkapel.




Indeling tweede verdieping:

Middels een vaste trapverbinding te bereiken 
overloop met eikenhouten parketvloer, 
aansluitingen t.b.v. de wasapparatuur en 
bergruimte onder de kapschuinte. 

Zolderslaapkamer met eikenhouten parketvloer, 
Velux-dakraam en bergruimte onder de 
kapschuinte.




Algemeen:

De woning is voorzien van dakisolatie, 
gevelisolatie, vloerisolatie en isolerende 
beglazingen.  Verder is er een alarminstallatie 
aanwezig. De woning is aangesloten op het 
glasvezelnet. De binnendeuren zijn uitgevoerd in 
fraaie paneeldeuren.  Nagenoeg de gehele woning 
is voorzien van strakke stucwerk wanden en 
plafonds.

Er is volop parkeergelegenheid op eigen perceel, 
zowel op de oprit, onder de afgesloten carport en 
in de garage.

De sfeervol aangelegde achtertuin biedt een 
heerlijke verblijfplaats in de lente- en 
zomermaanden.



General description

This characterful, well maintained and beautifully 
finished semi-detached house with, among other 
things, attractive living room, attached work / 
garden room, 4 bedrooms, modern kitchen and 
bathroom, carport, garage and a wonderfully 
secluded, landscaped backyard with roof will soon 
be available for a buyer who is looking for a warm, 
stylish 1930s home that is ready to move into.




Located on the edge of Veldhoven village on the 
edge of a large park, with facilities such as shops, 
schools, public transport connections and roads to 
the motorway network, ASML, Eindhoven Airport 
and High Tech Campus available in the immediate 
vicinity.




Year of construction: approx. 1938

Plot area: 390m2

Living area: approx. 131m2

Other indoor space: approx. 7m2

Building-related outdoor space: approx. 41m2

External storage space: approx. 30m2

Content: approx. 487m3

Acceptance: in consultation




Layout ground floor:

Landscaped front yard.

The driveway offers space for two passenger cars, 
which can be parked next to each other very 
practically. The carport next to the house is 
accessible through a closed gate.

Reception hall with tiled floor, stairs to the first 
floor, meter cupboard (12 groups, 3 earth leakage 
switches).




Atmospheric living room with tiled floor with 
underfloor heating, fireplace stove and a nice light, 
partly thanks to the stained glass windows.

The separate kitchen has a complete and modern 
design in L-shape with granite counter top, 
induction hob, extractor hood, dishwasher, close in 
boiler and various cupboards and drawers. The 
kitchen is also equipped with a tiled floor with 
underfloor heating. In light colors tiled toilet room 
with hanging closet and sink. There are 4 windows 
with remote roller shutters on the ground floor.




A spacious garden/work room has been added to 
the rear, ideal for work and/or hobby at home. 
This space has a tiled floor with underfloor heating, 
double garden doors and a loft ladder connecting 
to a storage attic.





The backyard is beautifully landscaped with, 
among other things, two large patio covers, 
ornamental paving, outdoor tap, 

artificial grass lawn, wooden deck terrace, various 
garden lighting and access to the garage. This 
garage measures 2.98m x 6.01m and is equipped 
with double entry door, passdoor and electricity. 
At the back of the garden is a wooden garden 
house, ideal for use as a work / hobby room.

The backyard is wonderfully secluded and offers 
optimal privacy.




Layout first floor:

Landing with oak parquet floor.

Bedroom 1, located at the front of the house, with 
oak parquet flooring, air conditioning and roller 
shutter.

Bedroom 2, located at the rear of the house with 
oak parquet floor and roller shutter.

Bedroom 3, located at the rear of the house and 
equipped with shutters and built-in wardrobes.

Luxurious bathroom with a beautiful freestanding 
bath, hanging closet, washbasin, walk-in shower 
with glass wall, decorative radiator and dormer 
window, finished in light colors.




Layout second floor:

Landing with oak parquet floor, connections for 
washing equipment and storage space under the 
sloping roof, which can be reached via a fixed 
staircase connection.

Attic bedroom with oak parquet floor, Velux 
skylight and storage space under the sloping roof.




General:

The house is equipped with roof insulation, facade 
insulation, floor insulation and insulating glazing.

There is also an alarm system.

The house is connected to the fiber optic network.

The interior doors are made of beautiful panel 
doors.

Almost the entire house has sleek stucco walls and 
ceilings.

There is plenty of parking space on your own plot, 
both in the driveway, under the closed carport and 
in the garage.

The attractively landscaped backyard offers a 
wonderful place to stay in the spring and summer 
months.
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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


