
Koopprijs

Bouwjaar

Inhoud 

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Aanvaarding

Makelaar

€ 295.000,- k.k.

1961

415 m³

108 m²

236 m²

In overleg

Robert Jan Bekkering

OPHOVIUSSTRAAT 16, GELDROP





Over de gehele breedte uitgebouwde woning 

met diepe achtertuin van 23 meter. De living is 

ruim 50 m2 groot. Daarnaast is er een handige 

bijkeuken en 4 slaapkamers. Het huis is keurig 

onderhouden en functioneel maar de afwerking 

is in 70-er jaren stijl. 

DE AFBEELDING HIERNAAST IS EEN 

IMPRESSIE NA MODERNISERING VAN DE 

WONING





Indeling

Begane grond: ruime hal met tegelvloer, kleine berging onder de trap; toilet met fontein; meterkast; 
forse L woonkamer van 45 m2 met tegelvloer voorzien van vloerverwarmingen, een gezellige open 
haard en een schuifpui naar de tuin; open keuken met een betegeld aanrechtblad in U-vorm, dubbele 
spoelbak, veel keukenkastjes, gaskookplaat, afzuigkap, koelkast en oven; bijkeuken met aansluiting 
voor huishoudelijke apparatuur waaronder wasmachine en een deur naar de achtertuin.

1e Verdieping: overloop; slaapkamer 1 aan de achterzijde van bijna 13 m2 met wastafel en laminaatvloer; 
slaapkamer 2 van bijna 12 m2 met wastafel en laminaatvloer; slaapkamer 3 aan de achterzijde van circa 
6 m2; geheel betegelde badkamer met ligbad, separate douche, 2e toilet en wastafel.

2e Verdieping; voorzolder; slaapkamer 4 met dakkapel, wastafel en bergruimtes waarin ook de 
CV-combi ketel is geplaatst.

De tuin is 23 meter diep, ligt pal op het zuiden en biedt veel privacy. Achter in de tuin is een flinke ber-
ging die voorzien is van elektra. Daarnaast is een praktische overkapping en doordat de achterom wat 
breder is kan je hier bijvoorbeeld een kleinere aanhanger of een motor stallen. Tegen de woning bij de 
schuifpui is een terras met zonneluifel en een gezellige buiten openhaard.





Algemeen

*de woning is grotendeels voorzien van dubbele beglazing. Daarnaast is (naar alle waarschijnlijkheid) 
de vloer geïsoleerd en een eenvoudige dakisolatie aanwezig achter de betimmering.
*de woonkamer en keuken zijn voorzien van vloerverwarming
*enkele rolluiken en zonneluifel aanwezig
* de woning heeft een woonoppervlak van 108 m2. De 2e verdieping heeft 12 m2 oppervlak. Door de 
hoogte is dit formeel NIET getypeerd als woonoppervlakte (maar overig inpandig). Het totale opper-
vlak in de woning is derhalve 120 m2.
* ligging op nog geen kilometer van het centrum van Geldrop (12 minuten lopen of 4 minuten met de 
fiets). En ook binnen 600 meter zit je in de bossen tussen Geldrop en Mierlo.
* Geldrop beschikt over een perfect voorzieningen niveau met onder meer een NS station, zieken-
huis, middelbare school en een gezellig centrum met horeca plein, bibliotheek en veel winkels en 
supermarkten.
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LIJST VAN ZAKEN, KADASTER EN LOCATIE

Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 16 november 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
F
1328

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: Ophoviusstraat16

Uittreksel uit de kadastrale kaart:

Kadastrale gemeente: Geldrop

Sectie + perceel: F 1328

Tuin
Tuinaanleg/bestrating/beplanting  X
Buitenverlichting  X
Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder        X
Tuinhuis/buitenberging  X
Kasten/werkbank in tuinhuis/berging  X
(Broei)kas        X
tuinslanghaspel /beregeningstimer  X
Woning
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  X
- rolgordijnen  X
- jaloezieën  X
Vloerdecoratie, te weten:
- vloerbedekking  X
- laminaat  X
- plavuizen  X
Warmwatervoorziening, te weten:
- via CV en close in boiler in keuken  X
CV met toebehoren  X
Thermostaat  X
Mechanische ventilatie/luchtbehandeling        X
Airconditioning        X
(Voorzet) open haard met toebehoren  X
Allesbrander  X
Radiatorafwerking        X
Schilderijophangsysteem        X
Keukenblok met bovenkasten  X
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:  X
-gaskookplaat, afzuigkap  X
-oven, koelkast  X
Verlichting, te weten:
- opbouw en inbouw lampen  X
(Losse) kasten, legplanken, te weten:
- dat wat aanwezig is aan schappen  X
Wastafels met accessoires  X
Toiletaccessoires  X
Badkameraccessoires  X
Sauna met toebehoren        X
Veiligheidsschakelaar wasautomaat        X
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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.


