
REPEL 42 TE VELDHOVEN
VRAAGPRIJS € 397.500,- k.k.



Kenmerken

Soort woning:

Bouwjaar:




Woonoppervlakte:

Gebouwgebonden buitenruimte:

Externe bergruimte:

Inhoud:




Totaal aantal kamers:

Energielabel:

appartement

1996




94 m²

7 m²

4 m²

281 m³




3

A



Algemene beschrijving

Op een centrale lokatie, direct grenzend aan het 
City Centrum van Veldhoven ligt ruime opgezette 
appartement op de 11e verdieping met onder 
andere ruime woonkamer, half open keuken, twee 
slaapkamers, balkon met een prachtig, vrij uitzicht 
over Veldhoven en omgeving, eigen berging en 
parkeerplaats op een afgesloten terrein.

Het centrum van Veldhoven, met 
winkelvoorzieningen, horeca, theater, maar ook 
openbaar vervoerverbindingen en uitvalswegen 
zijn in de directe omgeving te vinden.




Bouwjaar: ca. 1996

Woonoppervlakte: ca. 94m2

Gebouwgebonden buitenruimte: ca. 7m2

Externe bergruimte: ca. 4m2

Inhoud: ca. 281m3

Aanvaarding: in overleg




Indeling begane grond:

Eigen parkeerplaats op een afgesloten 
privéterrein. 

Centrale ontvangsthal met brievenbussen, 
toegang tot de eigen berging, het trappenhuis en 
de liften.




Appartement: 

Ruime ontvangsthal met white wash houtenvloer 
en videofoon installatie.

Deels betegelde toiletruimte met hangcloset en 
wastafeltje.

Berging/cv-/wasruimte met opstelling Remeha 
Calenta cv-ketel (2013), aansluitingen t.b.v. de 
wasapparatuur en unit t.b.v. de mechanische 
ventilatie.

Royale slaapkamer met laminaatvloer, raam 
voorzien van inzet hor en vrij uitzicht. 

De tweede slaapkamer is eveneens voorzien van 
een laminaatvloer en raam met inzet hor.

Deels betegelde, moderne badkamer met ligbad, 
separate douche met zitplateau, wastafelmeubel 
met verwarmde spiegel en designradiator. 

De sfeervolle woonkamer met grote hoeveelheid 
lichtinval door de grote raampartijen voorzien van 
elektrisch bedienbare screens, airconditioning, 
white wash houtenvloer, toegang tot balkon aan 
de zonzijde (zuid/oost), elektrische zonneluifel en 
schuifpui voorzien van schuifbare hor. 

De half open keuken is uitgerust met o.a. 4-pits 
inductiekookplaat, afzuigerschouw, koelkast, 
combi oven-/magnetron en volop kastjes en 
laden. 







Algemeen:

Het complex is gebouwd met een compleet 
isolatiepakket: dakisolatie, gevelisolatie en 
isolerende beglazingen.




De buitenkozijnen zijn uitgevoerd in aluminium.

Het appartement beschikt over een eigen berging 
op de begane grond en een eigen parkeerplaats 
op het afgesloten parkeerterrein.

De servicekosten bedragen momenteel €162,23,- 
op maandbasis.




Zeer centraal gelegen op korte afstand van 
winkelvoorzieningen, theater, bioscoop, openbaar 
vervoer verbindingen en uitvalswegen.



General description

In a central location, directly adjacent to the City 
Center of Veldhoven is a spacious apartment on 
the 11th floor with, among other things, a spacious 
living room, semi-open kitchen, two bedrooms, 
balcony with a beautiful, unobstructed view of 
Veldhoven and the surrounding area, private 
storage room and parking space in a closed area.

The center of Veldhoven, with shopping facilities, 
restaurants, theater, but also public transport 
connections and roads can be found in the 
immediate vicinity.




Year of construction: approx. 1996

Living area: approx. 94m2

Building-related outdoor space: approx. 7m2

External storage space: approx. 4m2

Content: approx. 281m3

Acceptance: in consultation




Layout ground floor:

Private parking space on a closed private property.

Central reception hall with mailboxes, access to 
the private storage room, the stairwell and the lifts.




Apartment:

Spacious reception hall with whitewash wooden 
floor and videophone installation.

Partly tiled toilet room with hanging closet and 
sink.

Storage/central heating/laundry room with 
Remeha Calenta central heating boiler (2013), 
connections for washing equipment and unit for 
mechanical ventilation.

Spacious bedroom with laminate flooring, window 
with mosquito net and unobstructed view.

The second bedroom also has a laminate floor and 
window with mosquito net.




Partly tiled, modern bathroom with bath, separate 
shower with seating platform, washbasin with 
heated mirror and design radiator.

The attractive living room with a large amount of 
light through the large windows with electric 
sunscreens, air conditioning, white wash wooden 
floor, access to the balcony on the sunny side 
(south / east), electric awning and sliding door with 
sliding insect screen.




The semi-open kitchen is equipped with, among 
other things, a 4-burner induction hob, extractor 
hood, refrigerator, combi oven / microwave and 
plenty of cupboards and drawers.





General:

The complex is built with a complete insulation 
package: roof insulation, facade insulation and 
insulating glazing.




The outer frames are made of aluminium.

The apartment has its own storage room on the 
ground floor and a private parking space in the 
closed parking lot.

The service costs are currently €162.23 on a 
monthly basis.




Very centrally located a short distance from 
shopping facilities, theater, cinema, public 
transport connections and roads.





























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


