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Geachte heer, Geachte mevrouw,

Wij danken u voor uw getoonde interesse in deze nieuw gebouwde, 
vrijstaande villa met garage/bijgebouw. Bij de verkoop van onroerend goed 
is juiste, heldere en complete  informatie essentieel. Wij streven 
ernaar om u zo goed en zo compleet mogelijk te informeren door de feiten 
te laten spreken. Tegelijkertijd zoeken wij naar het juiste gevoel en naar 
beelden die de  sfeer het beste overbrengen. De verkoopdocumen-tatie die 
nu voor u ligt, bevat de volgende informatie:
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Wij vertrouwen erop u een goede eerste indruk te geven van deze fraaie 
villa. Het spreekt voor zich dat wij graag uw vragen beantwoorden en 
samen met u dit object gaan bezichtigen.

Met hartelijke groeten,

Mevrouw W.A.M. Kanters RMT



1. Op royaal, rechthoekig perceel gelegen, grootse, compleet nieuw       
    gebouwde, luxe villa 

2. Fraaie woonkamer, opp. ca. 68 m², met gashaard en opmerkelijk veel       
    daglichttoetreding

3. Zes ruime slaapkamers en twee luxe badkamers, met slaap- en 
    douchegelegenheid op de begane grond

4. Duurzaam en hoogwaardig materiaalgebruik in combinatie met 
     optimaal isolatiepakket

5. Op enkele autominuten van snelweg A270 Helmond-Eindhoven, 
     op 10 fietsminuten van centrum Nuenen

5 REDENEN OM DEZE VRIJSTAANDE VILLA MET GARAGE 
C.Q. BIJGEBOUW TE KOPEN
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INTRODUCTIE

Heeft u er ooit over gedroomd om eigenaar te worden van een recent 
nieuw gebouwde, vrijstaande woning? Op een uitstekende woonstand 
aan de rand van Nuenen in groene omgeving? Dan is deze opmerkelijke 
villa aan Eeneind 19 te Nuenen, echt de moeite waard om te gaan bekij-
ken. 

Cato Makelaars biedt u namens de eigenaren te koop aan:

Op uitstekende woonlocatie, aan fraaie bomenlaan, tussen Eindhoven 
en centrum Nuenen gelegen, recent nieuw gebouwde, vrijstaande villa 
met garage c.q. bijgebouw, met riante woonkamer, opp. ca. 68 m² met 
brede gashaardpartij en optimaal lichtinval middels plafondhoge raam-
partijen aan drie zijden, woonkeuken opp. ca. 38 m², bijkeuken met 
douchegelegenheid en extra tuin- / slaapkamer op de begane grond, vier 
ruime slaapkamers en twee luxe badkamers op de eerste verdieping, ri-
ante kapverdieping met mogelijkheid extra slaapkamer en circa 24 meter 
diepe, fraai aanlegde tuin met optimale privacy.

Opmerkelijke villa qua grootte, indeling, optimale daglichttoetreding 
en gebruik hoogwaardige en duurzame materialen met optimaal isola-
tiepakket. Echte knappe villa met vriendelijke, krachtige architectuur in 
combinatie met sfeervolle en comfortabele bewoning! 
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Bouwwijze

Muren

Daken

Vloer

Afwerking vloeren

Wanden

Plafonds

Binnendeuren

Buitenkozijnen

Buitendeuren

Buitenschilderwerk

Dakgoten

traditioneel gebouwd 

in spouw gebouwd 

hoofdbouw geglazuurde gebakken pannen, bijgebouw gebakken pannen

betonnen vloeren gehele woning

 begane grond marmeren tegelvloer (Pespignan, romaans verband) met 
vloerverwarming als hoofdverwarming, 1e verdieping met vloerverwarming 
en vloerbedekking, 2e verdieping vloerbedekking

glad stucwerk

glad stucwerk met sierlijsten en inbouwspots met led-verlichting

hardhouten paneeldeuren en binnendeurkozijnen met architraven

hardhouten kozijnen met draai-/kiepramen en isolatieglas

hardhouten deuren met driepunts-sluitingen

uitgevoerd in 2013

bakgoten met zinken goten en zinken hemelwaterafvoeren

MATERIAALGEBRUIK
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Soort object

Bouwjaar

Kadastraal bekend 

Perceelsoppervlakte 

Gebruiksopp. hoofdfunctie woning 
Gebruiksopp. overige inpandige ruimte (zolder)

Totale gebruiksoppervlakte

Inhoud woning
Inhoud bijgebouw

Totale inhoud

Aantal kamers
Aantal badkamers

Aantal toiletten

Isolatie dak 
Isolatie muren 

Isolatie vloer 
Isolatie glas 

Verwarming  

Warm water

Parkeren

Aanvaarding

vrijstaande villa met garage/bijgebouw en tuin rondom

2012

Gemeente Nuenen
Sectie C
Nummer 3010
1040 m²

ca. 278 m²
ca. 42 m²
ca. 320 m²

ca. 1.170 m³
ca. 87 m³
ca. 1.257 m³

7 (woonkamer, tuinkamer en vijf slaapkamers)
2
2

ja
ja
ja
ja

cv-combi-ketel HR Nefit Topline 2012, gashaard, vloerverwarming als zijnde 
hoofdverwarming op de begane grond en de 1e verdieping inclusief 
badkamers met extra design radiatoren
cv-combi-ketel Nefit Topline HR 2012

eigen oprit voor meerdere auto’s, volop openbare parkeergelegenheid in de 
directe omgeving

in overleg

KENMERKEN
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BEGANE GROND - Eeneind 19
aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend
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BEGANE GROND - Eeneind 19
aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend
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EERSTE VERDIEPING - Eeneind 19
aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend
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GARAGE / BERGING - Eeneind 19
aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend
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INDELING BEGANE GROND

Entree, via oprijlaan in sierbestrating en aangelegde voortuin met gazon, 
fraaie voordeurpartij met zijlichten. 

Hal, afm. ca. 2.20 x 3.16 m, met garderobe-ruimte en toegang tot toilet, 
meterkast, hardhouten trapopgang naar eerste verdieping en middels 
fraaie deurpartij met zijlichten toegang tot giga-woonkamer, geheel 
voorzien van marmeren vloertegels met vloerverwarming.

Toilet, luxe en royaal, met vrijhangend closet en fontein, uitgevoerd met 
natuurlijke ventilatie middels raam.

Woonkamer, L-vormig, opp. ca. 68 m², met royale erker aan de voor-
zijde, uitgevoerd met glad stucwerk wanden, glad stucwerk plafonds 
met sierlijsten en inbouwspots met led-verlichting, marmeren tegelvloer 
met vloerverwarming als zijnde hoofdverwarming, sfeervolle, centraal 
gesitueerde gashaardpartij en middels openslaande deuren toegang tot 
achtergelegen terras.

Woonkeuken, opp. ca. 38 m², L-vormige opstelling met inbouwappara-
tuur, met deur naar bijkeuken en provisieruimte onder trappenpartij , 
toegangsdeur tot het overdekte terras, geheel uitgevoerd met glad stuc-
werk wanden, glad stucwerk plafonds met sierlijsten, inbouwspots en 
marmeren tegelvloer met vloerverwarming.

Bijkeuken, afm. ca. 2.18 x 2.30 m, tot plafond betegeld, voorzien van 
wastafel en douchegelegenheid, uitgevoerd met aansluiting witgoedap-
paratuur en toegangsdeur naar oprit via de zijgevel.

Tuinkamer/slaapkamer 1, afm. ca. 3.44 x 4.04 m, aansluitend vanuit 
woonkeuken, voorzien van marmeren tegelvloer met vloerverwarming 
en dubbele openslaande tuindeuren naar overdekt terras, momenteel in 
gebruik als slaapkamer.

INDELING EERSTE VERDIEPING

Overloop, T-vormig, biedt toegang tot vier opvallend ruime slaapkamers, 
twee badkamers en separaat toilet alsmede trapopgang naar eerste 
verdieping.

Slaapkamer 2, afm. ca. 3.57 x 6.00 m,  aan de achterzijde gelegen, in 
gebruik als werkkamer.

Badkamer 1, afm. ca. 4.00 x 1.75m, tot plafond betegeld, uitgevoerd met 
inloopdouche met stortdouche en thermostaatkraan, wastafel op meu-
bel, voorzien van handdoekradiator en mechanische ventilatie. 

Toilet, separaat, tot plafond betegeld, met vrijhangend closet.

Slaapkamer 3, afm. ca. 5.02 x 4.97, aan de  achterzijde gelegen, met dak-
kapel.

Slaapkamer 4, afm. ca. 4.49 x 5.74, aan de  voorrzijde gelegen, met dak-
kapel.

Slaapkamer 5, afm. ca. 5.17 x 3.98, aan de linkerzijde gelegen, met dak-
kapel.

Slaapkamer 3, afm. ca. 6.10 x 3.08 m, aan de achterzijde gelegen, in ge-
bruik als werkkamer.

Badkamer 1, afm. ca. 5.20 x 1.70 m, aan de voorzijde gelegen, tot plafond 
betegeld, uitgevoerd met dakkapel en voorzien van  kunststof duo-lig-
bad met thermostaatkraan, wasgoot op meubel, bidet, inloopstortdou-
che met thermostaatkraan en vloerverwarming.

De gehele verdieping is voorzien van vloerverwarming als hoofdverwar-
ming met vloerbedekking, internet- en televisie aansluitingen en uitge-
voerd met stucwerk wanden en stucwerk plafonds.
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INDELING TWEEDE VERDIEPING

Open zolderruimte, middels vaste open hardhouten open trap bereik-
baar, met opstelling cv-combi-ketel,  Nefit Topline HR, 2012, mogelijkheid 
voor het realiseren van 6e slaapkamer.

INDELING GARAGE / BIJGEBOUW

Gesitueerd links achter op perceel, nog in originele staat (bouwjaar ca. 
1961), circa 4.86 m breed en circa 17.93 m diep, voorzien van elektra en 
water, halfsteens en uitgevoerd met zadeldak en gebakken pannen.

TUIN 
 
Voortuin, fraai aangelegd met sierbestrating, gazon en borders.

Achtertuin, circa 24 meter diep en circa 20 meter breed, op het noord-
oosten gelegen, met overdekt terras, gazon en borders, achter op het 
perceel is een klein-dierenverblijf ten behoeve van kippen.

LOCATIE EN UITZICHT

Deze vrijstaande woning is gelegen aan de straat Eeneind, in buurtschap 
Nuenen-Eeneind. Het is een rustige, doorgaande straat met volwassen 
loofbomen en koopwoningen en woonboerderijen. De naastgelegen en 
omliggende panden zijn  met name vrijstaande woningen uit een eer-
dere bouwperiode. Onlangs is het gehele straatwerk in sierbestrating op 
Eeneind vernieuwd, inclusief de openbare verlichting.
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NUENEN, EENEIND EN OMGEVING

Gerwen, Nederwetten en Nuenen vormen samen de gemeente Nuenen. 
Nuenen dankt zijn bekendheid aan Vincent van Gogh, zijn eerste grote 
werken zijn tenslotte in Nuenen ontstaan. Het museum ‘Van Gogh Vil-
lage Nuenen’ is hier een overblijfsel van. Maar het Nuenen van vandaag 
heeft veel meer te bieden, namelijk veel natuur, maar toch ook binnen 
bereik van de grote stad. De gemeente Nuenen staat bekend als een 
‘groene gemeente’ waar het goed toeven is.

Eeneind is een kleinschalige en gemoedelijke wijk, gelegen ten zuiden 
van Nuenen en ten oosten van Eindhoven. Er is een peuterspeelzaal en 
er zijn diverse verenigingen gevestigd. De inwoners wonen op loopaf-
stand van recreatieplas Enode en het Dommeldal.

Het ziet er gezellig uit met het ‘Stationsstraatje’ en het kapelletje. Het 
gezellige centrum van Nuenen is goed per fiets bereikbaar. Hier kunt u 
terecht voor de dagelijkse boodschappen en meer. De eerste grote stad 
in de buurt is lichtstad Eindhoven, het centrum hiervan is gelegen op 
circa 10 minuten autominuten, evenals de stad Helmond.

Nuenen-Eeneind is typisch landelijk en in rust wonen met daarbij het 
gebruik van alle faciliteiten van de stad. Voor meer informatie, zie www.
eeneind.net
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: dfgds

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 25 oktober 2013
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
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

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.
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Verkoopprocedure
Alle door Cato Makelaars en de verkoper verstrekte informatie moet uitslui-
tend worden gezien als een uitnodiging tot het uitbrengen van een bieding. 
Het doen van een bieding betekent niet automatisch dat u er rechten aan kunt 
ontlenen. Indien de vraagprijs wordt geboden, kan de verkoper beslissen of hij 
dit bod wel of niet aanvaardt. Cato Makelaars raadt geïnteresseerden aan, voor 
het doen van een bieding, een eigen NVM makelaar in te schakelen voor profes-
sionele begeleiding bij de aankoop.

Bieding
Indien de geïnteresseerde een bieding doet, dienen de volgende zaken be-
noemd te worden:
Geboden koopsom
Datum sleuteloverdracht
Eventuele overname roerende zaken
Eventuele ontbindende voorwaarden, bijv. financiering.

Koopakte
Bij een tot stand gekomen koopovereenkomst, zal door Cato Makelaars de 
koopakte volgens NVM model worden opgesteld. Daarin wordt gebruikelijk 
opgenomen een waarborgsom of bankgarantie van tenminste 10% van de koop-
som die wordt voldaan aan de notaris. Voorbehouden kunnen alleen worden 
opgenomen (bijvoorbeeld voor het verkrijgen van financiering) indien deze 
uitdrukkelijk bij de bieding zijn vermeld.

Algemene ouderdomsclausule
Het is koper bekend dat indien de onroerende zaak meer dan 20 jaar oud is, dit 
betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzien-
lijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. In afwijking van artikel 5.3 van deze 
koopakte en artikel 7.7 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van 
één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder 
gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de 
overeenkomst voor rekening en risico van koper.

Algemene asbestclausule
In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen/materialen aanwezig 
zijn. Bij eventuele verwijdering van deze materialen dienen op grond van mili-
euwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart met 
deze wetgeving bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid 
die uit de aanwezigheid in en/of verwijdering van asbest uit de desbetreffende 
onroerende zaak kan voortvloeien.

Algemene informatie

Onderzoeksplicht
De verkoper van de woning heeft een zogenaamde informatieplicht. De koper 
heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem of haar van 
belang (kunnen) zijn. Zo ook dient de koper zich te laten informeren over de 
financieringsmogelijkheden op basis van arbeidssituatie, inkomen, leningen 
en andere persoonlijke verplichtingen. Cato Makelaars raadt geïnteresseerden 
aan, voor het doen van bieding, degelijk onderzoek te (laten) verrichten naar de 
algemene en specifieke aspecten van de woning. Nog beter is het om een eigen 
NVM makelaar in te schakelen voor de aankoopbegeleiding.

Verkoopdocumentatie
Alle hierbij vermelde gegevens zijn naar beste kennis en wetenschap en te 
goeder trouw door ons weergegeven. Mocht nadien blijken dat er afwijkingen 
zijn (bijvoorbeeld in plattegronden, oppervlaktes en inhoud), dan kan men zich 
hierop niet beroepen. Alhoewel zorgvuldigheid is betracht, wordt inzake de 
juistheid van de inhoud van deze verkoopdocumentatie, noch door de eigenaar 
noch door de verkopend makelaar, enige aansprakelijkheid aanvaard en kunnen 
er geen rechten aan worden ontleend. De maten van de plattegronden kun-
nen afwijken aangezien de tekeningen soms verkleind weergegeven (moeten) 
worden.

Bedenktijd (Wet Koop Onroerende Zaken)
Als u een woning koopt, krijgt u sinds 01 september 2003 drie dagen bedenktijd. 
Gedurende deze periode kunt u de overeenkomst alsnog ongedaan maken. De 
bedenktijd gaat in zodra de koper de door beide partijen getekende koopover-
eenkomst of een kopie daarvan krijgt overhandigd. Indien u als koper, binnen 
de 3 dagen van de wettelijke bedenktijd de koop ontbindt, zijn wij als kantoor 
genoodzaakt om hiervoor € 250,-- administratie kosten in rekening te brengen.

Hoe verder na de bezichtiging?
Het zal u duidelijk zijn dat het voor de eigenaar van deze woning een spannende 
aangelegenheid is. Wij zijn benieuwd naar uw reactie en stellen het zeer op prijs 
indien u ons binnen enkele dagen uw bevindingen kenbaar maakt. Mochten wij 
niets van u vernemen, dan zullen wij telefonisch contact met u opnemen. Mocht 
deze woning toch niet geschikt voor u zijn, dan willen wij toch graag iets voor 
u betekenen. Namelijk assisteren bij het zoeken naar een woning die wel aan 
uw eisen voldoet. Wij nodigen u uit voor een adviesgesprek om u te informeren 
over de wijze waarop wij u hierbij van dienst kunnen zijn.

•
•
•
•
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Ons motto “Van Goeden Huize, Voor Goede Huizen & Monumenten”, 
staat voor een nieuwe, frisse en bevlogen manier van NVM Full Service 
Makelaardij in onroerend goed. Wij onderscheiden ons met een verkoop-
portefeuille goede woningen en goede appartementen, door proactivi-
teit op sales- & marketingvlak en door kennis en kunde middels 20 jaar 
regio ervaring.

Ons team bestaat uit samenwerkende zelfstandige professionals, met 
elk hun eigen specialisme en elk hun eigen sociale netwerk. Wij presen-
teren goede woningen op de markt in samenwerking met een profes-
sionele stylist, professionele fotograaf en professionele tekenaar om 
kwaliteit en resultaatgerichte diensten te leveren.

Door het bundelen van specialismen, zijn wij in staat om opmerkelijke 
kwaliteit te leveren bij het verkopen van goed onroerend goed. Door 
studie en interesse in cultureel erfgoed, hebben wij ons gespecialiseerd 
in de verkoop en aankoop van rijks- en gemeentelijke monumenten en 
historische panden.

Wij leiden allemaal een druk bestaan door ons werk, huishouden, kinde-
ren etc. Het Cato team wil u graag optimaal begeleiden bij het aanko-
pen en verkopen van een goed huis. Wij ontzorgen u totaal tijdens het 
gehele proces, zodat uw reguliere leven gewoon kan doorlopen.

Ons kantoor is makkelijk te bereiken via de nieuwe afslag 31 (Veldhoven - 
Meerhoven) op de randweg N2 (parallel aan de snelweg A2) aan Beemd-
straat 5 te Eindhoven met volop en gratis parkeergelegenheid.

WAAROM CATO MAKELAARS?

OPENINGSTIJDEN

Ons kantoor is geopend op werkdagen van 09.00 uur tot 17.30 uur. 
Mocht het u doordeweeks niet schikken, dan zijn wij graag bereid om 
een afspraak met u te maken om u op zaterdag of zondag te woord te 
staan.

1.

2.

3.

4.

5.
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Beemdstraat 5       T 040 29 00 620

5653 ma Eindhoven      M 06 10 34 56 57

www.catomakelaars.nl      info@catomakelaars.nl


