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Ruimte, heel veel ruimte ! Dat is wat deze 

woning met 7 slaapkamers en 2 badkamers je 

biedt. Ideaal voor een groot (samengesteld) 

gezin. Daarnaast is er een fijne living van 43 m2 

en een tuin op de zonzijde. In combinatie met de 

perfecte voorzieningen zoals een supermarkt, 

scholen en het centrum (met NS-station en zie-

kenhuis) in de directe omgeving is dit een heel 

aantrekkelijke woning.

Algemeen

*aan de achterzijde zijn alle slaapkamers voor-

zien van rolluiken.

*vrijwel de gehele woning is voorzien van dub-

bel glas. Bovendien is de woning in de kap 

geïsoleerd.

*in de kap zijn eterniet dakplaten verwerkt die 

mogelijk asbesthoudend zijn.





Indeling

Begane grond: ruime hal met tegelvloer en trapopgang; meterkast (met 8 groepen); bergruimte onder 
de trap; toilet met wandcloset en fonteintje; uitgebouwde en lichte woonkamer van ruim 35 m2 met 
een in visgraat patroon gelegde parketvloer en schuifpui naar de tuin; open keuken met tegelvloer en 
in een keukeninrichting  in hoekopstelling  (2008) en voorzien van een spoelbak met mengkraan en 
Quooker, close in boiler, koelkast, oven, 5-pits gaskookplaat, afzuigkap en veel praktische kast- en lade 
ruimte; bijkeuken met kastruimte, een handig werkblad en een vaatwasser. Ook is hier een wasmachi-
neaansluiting aanwezig.

Eerste verdieping: de overloop met een vaste kast; slaapkamer 1, circa 12 m², is gelegen aan de voor-
zijde en voorzien van een laminaatvloer; slaapkamer 2, circa 15 m², is gelegen aan de achterzijde en 
voorzien van een laminaatvloer; slaapkamer 3, circa 8 m², is gelegen aan de achterzijde en voorzien van 
een laminaatvloer; badkamer 1 geheel betegeld en met plafond voorzien van inbouwspots,  inloopdou-
che met glazen cabine, badkamermeubel met wastafel en 2e toilet.

Tweede verdieping: de overloop voorzien van een vaste kast; slaapkamer 4, circa 12,5 m², is gelegen 
aan de voorzijde en voorzien van een vaste kast en laminaatvloer; slaapkamer 5, circa 4 m², is gelegen 
aan de voorzijde en voorzien van vloerbedekking; slaapkamer 6, circa 15 m², is gelegen aan de ach-
terzijde en voorzien van een vaste kast en een laminaatvloer; badkamer 2 is ook volledig betegeld en 
voorzien van wastafelmeubel met kastruimte, spiegel en lichtkoof, douche met glazen deur en een 3e 
toilet (hangcloset). 

Derde verdieping; voorzolder met laminaatvloer, groot dakraam, aansluitingen voor wasmachine/-dro-
ger, CV combi ketel (2015) en veel praktische bergruimte waaronder een vaste kast; slaapkamer 7, circa 
15 m², is voorzien van een laminaatvloer en dakraam.





Tuin, ligging en ERA garantie

Tuin: de achtertuin ligt op zuid/zuid oost en is ruim 10 meter diep, 6.5 meter breed en keurig aangelegd 
met terras en kunstgras gazon. Achterin de tuin bevindt zich een stenen berging met elektra en de 
achterom.

Ligging
op een steenworp afstand ligt een nieuwe supermarkt, een bushalte en een basisschool. Het centrum 
van Geldrop ligt op circa 6 minuten fietsafstand en het NS station op 8 minuten. Verder is er een mid-
delbare school in de buurt als mede veel sportvoorzieningen en recreatief groen waaronder de mooie 
kasteeltuin met kinderboerderij. Maar ook het centrum van Eindhoven is in 20 minuten fietsen te berei-
ken. Kortom een perfecte plek ten opzichte van voorzieningen

ERA GARANTIE: EXTRA ZEKERHEID VOOR U ALS KOPER.
Bij aankoop van deze woning heeft u gedurende het eerste jaar van bewoning garantie op de werking 
van de goedgekeurde mechanische installaties:
•  Zichtbaar loodgieterswerk binnenshuis, waaronder gas-, afvoer- en waterleidingen.
•  Inpandige sanitaire voorzieningen, zoals toiletten, wastafels, doucheaansluitingen en stortbakken.
•  Zichtbare elektriciteitsvoorzieningen, zoals de complete goedgekeurde bedrading, wandcontactdo-

zen en lichtschakelaars. 
•  Alle keuken inbouwapparatuur, mits niet ouder dan 10 jaar.

De ERA Garantie dekt de kosten van reparatie als de inboedel- of opstalverzekering dit niet doet. Eigen 
risico € 150,- bij elke reparatie. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw ERA makelaar.
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LIJST VAN ZAKEN, KADASTER EN LOCATIE

Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 30 juni 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Geldrop
C
3878

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: Wielewaal94

Uittreksel uit de kadastrale kaart:

Kadastrale gemeente: Geldrop

Sectie + perceel: C 3878

Tuin
Tuinaanleg/bestrating/beplanting  X
Buitenverlichting  X
Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder        X
Tuinhuis/buitenberging  X
Kasten/werkbank in tuinhuis/berging    X
(Broei)kas        X
Voet droogmolen        X
Woning
Vlaggenmast        X
Schotel/antenne        X
Brievenbus  X
(Voordeur)bel  X
Alarminstallatie        X
Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie  X
Rookmelders  X
Rolluiken/zonwering buiten  X
Raamdecoratie, te weten:
- gordijnrails  X
- gordijnen/vitrages in overleg      X
- rolgordijnen  X
- losse horren/rolhorren  X
Vloerdecoratie, te weten:
- vloerbedekking  X
- parketvloer/laminaat  X
- plavuizen  X
Warmwatervoorziening, te weten:
-close in   X
-Quooker  X
CV met toebehoren  X
Thermostaat  X
Mechanische ventilatie badkamer  X
Airconditioning        X
(Voorzet) open haard met toebehoren        X
Radiatorafwerking (hal)  X
Schilderijophangsysteem        X
Keukenblok met bovenkasten  X
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:
-gaskookplaat, afzuigkap, oven, koelkast  X
-vaatwasser  X
Verlichting, te weten:
-inbouw  X
-opbouw    X
(Losse) kasten, legplanken, te weten:
- 3 maal schuifkastjes  X
Vast bureau        X
Spiegelwanden        X
Wastafels met accessoires  X
Toilet accessoires  X
Badkameraccessoires  X
Sauna met toebehoren        X
Veiligheidsschakelaar wasautomaat        X
Waterslot wasautomaat        X

© OpenStreetMap contributors











ERA Focus makelaars Eindhoven
Hurksestraat 60
5652 AL  Eindhoven
T  040-2180078
E  eindhoven@erafocus.nl
I  www.erafocus.nl

Neem contact op met ons! U kunt ons bereiken op
de volgende manieren:

Heeft u nog vragen?

Bezoek onze website.
Stuur ons een e-mail.
Bel ons.


