Verrassende vrijstaande
woning met zwembad op
een royaal perceel.
Nîmeslaan 22, 5627 TN Eindhoven

BEN JIJ OP ZOEK NAAR EEN RUIME
EN COMFORTABELE VRIJSTAANDE
WONING?
DAN IS DIT DE KANS!
UITERMATE GESCHIKT VOOR ONDERNEMENDE MENSEN EN
EN GROTE GEZINNEN.
De huidige bewoners hebben hier met veel plezier gewoond en is nu
het tijd om te verhuizen naar een nieuwe woning.
Deze in 1981 gebouwde, karakteristieke woning met verwarmd zwembad, inpandige garage en de mogelijkheid om gelijkvloers te leven
maken je het leven nog comfortabeler.
Kortom, laat je verrassen door deze unieke vrijstaande woning en grijp
deze kans!
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Indeling
BEGANE GROND:
De buitenkant oogt wat je aan de binnenzijde gaat
beleven, veel verrassende ruimtes.
Het begint al bij het binnenkomen, een entree met
meterkast (10 groepen met aardlekschakelaar en
alarminstallatie), trapopgang en toegang tot het toilet.
Vanuit de entree kom je in de zeer riante en sfeervolle U-vormige living (ca. 47m2) met veel lichtinval
door de grote grote raampartijen en uitzicht op de

achtertuin.
De wanden zijn voorzien van sierpleister en een
stucwerk plafond, de vloer is voorzien van een massieve gelakte beuken parketvloer en er is een aansluiting voor een openhaard.
Aansluitend aan de living heb je het eetgedeelte met
dubbele tuindeuren, een 'study' die toegang biedt
naar de bijkeuken / berging.
Deze 'study' is ook ideaal voor kinderen zodat zij
daar hun eigen speel/game ruimte hebben.
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INDELING
BEGANE GROND
Gescheiden van de woonkamer, middels schuifdeuren, kom je in de
keuken (ca 11m2) met uitzicht naar de tuin, een in U opstelling geplaatste keuken met 1,5 spoelbak, 4-pits keramische kookplaat, afzuigkap,
koelkast met vrieslade, vaatwasser, hetelucht en stoomoven en de vloer
is hier voorzien van een tegelvloer met vloerverwarming.
Vanuit de keuken kom je een hal (2) met daaraan de inpandige garage
(ca. 19m2) die voorzien is van een tegelvloer met vloerverwarming, elektrische kanteldeur, gootsteen en van hieruit heb je toegang naar bijkeuken met aansluiting voor wasmachine en wasdroger en toegangsdeur
naar voorgevel.
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INDELING
Begane grond
GELIJKVLOERS LEVEN OF ONDERNEMEND
BEZIG ZIJN, HET KAN HIER BEIDE!
Vanuit de hal toegang tot de oprit en de aan de
achterzijde gelegen slaapkamer met badkamer.
Deze hal is ook voorzien van een tegelvloer met
vloerverwarming en een lichtkoepel.
Master bedroom (Slaapkamer 1):
Voor mensen die gelijkvloers willen leven is deze
ruime master bedroom (ca. 16 m2) een genot!
Deze master bedroom is voorzien van laminaatvloer
en je hebt toegang naar het terras via dubbele
openslaande tuindeuren en de badkamer.
Ook is deze master bedroom uitermate geschikt om
in te richten als kantoor, praktijkruimte of een
(schoonheids) salon.

Master bedroom met uitzicht op achtertuin.

Badkamer:
Aansluitend aan de (ouder) slaapkamer heb je een
royale badkamer (ca. 9,5 m2) met een ligbad, douchecabine, wastafelmeubel, bidet en vrijhangend
toilet.
De vloer is voorzien van een tegelvloer met vloerverwarming, verder is de badkamer voorzien van
mechanische ventilatie en natuurlijke ventilatie
middels raam.

Hal vanuit keuken naar master bedroom.

Badkamer bij master bedroom.

www.remaxtoonaangevend.nl
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INDELING
EERSTE VERDIEPING:
Via een vaste open trap kom je op de overloop met daaraan 4 slaapkamer en de badkamer.
Slaapkamer 2 (11,6m2), slaapkamer 3 (9,7m2), slaapkamer 4 (5,6m2)
met kastenwand en slaapkamer 5, (ca. 31,2m2), met inbouwkasten en
cv-combiketel (bj. 2019), ideaal als hobby/werkkamer.
De badkamer (ca. 6,6m2) is voorzien van een ligbad, douchecabine,
twee wastafels, toilet, mechanische ventilatie en een Velux dakraam.
Tweede verdieping:
Bergzolder, via een luik op overloop te bereiken.
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HIER WORDT JE OOK VROLIJK VAN!
GENIET SAMEN VAN HET
BUITENLEVEN.
ACHTERTUIN & ZWEMBAD:
Achtertuin:
Wil je de op zomerse dagen lekker buiten genieten
van de zon?
Dan heb je in deze veel privacy biedende achtertuin
veel mogelijkheden.
Wat dacht je van een grote "lounge" zithoek, een
royale eettafel en/of speelruimte voor kinderen.
Het is hier allemaal mogelijk!
Ook heb je aan de achterzijde nog een grote berging (ca. 20m2) met daarin o.a. de technische installatie van het zwembad en verder nog een overdekt
terras.
Ideaal voor een buitenkeuken met/of een
'men cave'.
Buitenzwembad:
Altijd al een zwembad willen hebben?
Dan wordt je vrolijk van dit ruime zwembad (ca. 4.50
x 9.00 m) dat verwarmd word door slangenstelsel
op het platte dak, met een hardhouten bank met
daarin een handbediende rol afdekzeil.
Ideaal om in de ochtendzon baantjes te trekken, af
te koelen op warme dagen en voor kinderen een
speelparadijs waar menig kind jaloers op zal zijn.
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PLATTEGROND

12

RE/MAX TOONaangevend Makelaardij

www.remaxtoonaangevend.nl

13

PLATTEGRONDEN
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LIJST VAN ZAKEN, behorende bij
Object : Nîmeslaan 22 Eindhoven
Datum : 29-11-2019
Deze lijst van zaken is bedoeld om aan te geven welke zaken er al dan niet in de woning
achterblijven. Bij onduidelijkheid of wanneer hier geen afspraken over gemaakt worden, dan
houdt dat in dat de betreffende zaak niet in de woning achterblijft en door de verkoper mee
wordt genomen.

Blijft achter

Gaat mee

Kan worden
overgenomen

N.v.t.

Buiten
Tuinaanleg/bestrating/beplanting

X

Buitenverlichting

X

-------------------------------Tijdof schemerschakelaar / Bewegingsmelder (alarm)

X

Tuinhuis/buitenberging

X

Vijver

X

Broeikas

X
(houder voorkant)

X

Vul evt. andere zaken in zwembad filter-pomp instal.
------------------------------------

X

Vlaggenmast

Woning
Alarminstallatie

X

Schotel/antenne

X

Brievenbus

voordeur

X
X

(Voordeur)bel
Rookmelders

X

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie
Screens Vul in: ‘voor’ of ‘achter’
Vul in op welke etage(s)
Rolluiken/zonwering buiten Vul in: ‘voor’ of ‘achter’

X waar voorhanden

Zonwering -------binnen Vul in: ‘voor’ of ‘achter’
Vul in op welke etage(s)

X achter

Vliegenhorren

X Keuken + woonkamer achterdeur

(buiten)

Vul evt. andere zaken in

Raamdecoratie, te weten
Gordijnrails
Vul in op welke etage(s)

X

Gordijnen
Vul in op welke etage(s)
Rolgordijnen
Vul in op welke etage(s)

X
X

.......... woonkamer

Naam kantoor: RE/MAX Invest Makelaardij
Object: Nîmeslaan 22 Eindhoven

Paraaf Verkoper:
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Paraaf Koper:
1 van 4

Blijft achter

Gaat mee

Vitrages
Vul in op welke etage(s)

Kan worden
overgenomen

N.v.t.

X

Jaloezieën / lamellen
Vul in op welke etage(s)

X waar voorhanden

Vul evt. andere zaken in

Vloerdecoratie, te weten
Vloerbedekking / linoleum
Vul in op welke etage(s)

X 1ste+trap

parketvloer/laminaat
Vul in op welke etage(s)

X beneden

Vul evt. andere zaken in

Warmwatervoorziening / CV
CV met toebehoren

(combi)

X

Close-in boiler

X

Geiser

X

Thermostaat

X

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling

X badkamers

Airconditioning

X

Quooker

X

Vul evt. andere zaken in

Open haard, houtkachel
(Voorzet) open haard Vul in: 'met' of 'zonder'
toebehoren

X

Allesbrander

X

Kachels

X

Vul evt. andere zaken in

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:
Keukenmeubel

X
X

(Combi)magnetron
Gaskookplaat / keramische plaat / inductie /
fornuis

X

Oven

X

Vaatwasser

X

Afzuigkap / schouw

X

Koelkast / vrieskast

X

Wasmachine

X

Wasdroger

X
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Naam kantoor: RE/MAX Invest Makelaardij
Object: Nîmeslaan 22 Eindhoven

Paraaf Verkoper:

Paraaf Koper:

2 van 4

Blijft achter

Gaat mee

Kan worden
overgenomen

N.v.t.

Vul evt. andere zaken in

Verlichting, te weten:
Inbouwverlichting / dimmers

X

badkamer

X

Opbouwverlichting
Vul evt. andere zaken in

(Losse) kasten, legplanken, te weten:
Losse kast(en)

X

Boeken/legplanken

X

Werkbank in schuur / garage

X
X

Vast bureau
Spiegelwanden

X

badkamers

Vul evt. andere zaken in

Sanitaire voorzieningen

X

Badkameraccessoires

X

Wastafel(s)
Toiletaccessoires

X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat

X

Waterslot wasautomaat

X

Sauna Vul in: 'met' of 'zonder' toebehoren

X

Vul evt. andere zaken in

Telefoontoestel /-installatie

X

Telefoontoestellen
Telefooninstallatie

X

meterkast

Vul evt. andere zaken in

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten:
Radiatorafwerking

X

Voorzetramen

X

Isolatievoorzieningen

X

Vul evt. andere zaken in

Overige zaken, te weten:
Schilderijophangsysteem
Vul evt. andere zaken in

X
# overname waarde aangegeven items= 300 euro

Vul evt. andere zaken in
Vul evt. andere zaken in

Naam kantoor: RE/MAX Invest Makelaardij
Object: Nîmeslaan 22 Eindhoven

Paraaf Verkoper:
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Paraaf Koper:
3 van 4

KENMERKEN
ALGEMENE INFORMATIE
Woning
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Bouwjaar
Beschikbaar vanaf
Inhoud
Gebruiksoppervlakte
Perceel
Slaapkamers
Ligging tuin

vrijstaand
Nîmeslaan 22
5627 TN Eindhoven
1981
in overleg
599 ³m
168 m²
519 m²
5
Zuidoost

ENERGIELABEL INFORMATIE
Soort verwarming
Verwarmingsbrandstof
Energielabel
Energiecertificaat geldig tot en met

cv installatie
gas
B
25-02-2030

DIVERSE
Ruime berging met overdektterras
Verwarmt zwembad
Garage
Parkeerplaatsen

1
2

PRIJS
Vraagprijs

€ 635.000,- k.k.

ALGEMEEN:
- royale vrijstaande woning op een goede locatie
- ideaal voor mensen die gelijkvloers willen leven
- geschikt voor ondernemende mensen die aan/vanuit huis willen werken
- mantelzorg behoort tot de mogelijkheden
- ruime woonkamer
- 5 slaapkamers
- 2 badkamers
- verwarmt zwembad
- diverse mogelijkheden om naar eigen wens in te richten
- perceelsoppervlakte 519 m2
- gebruiksopp. hoofdfunctie ca. 162 m2.
- optimaal geïsoleerd middels muur-, dak- en vloerisolatie, geheel uitgevoerd met hard houten kozijnen, buitendeuren en openslaande tuindeuren met ventilatieroosters, gehele woning voorzien van dubbel glas
- keuken aangebouwd 1998, ouderslaapkamer en badkamer begane grond uitgebouwd 2003
- aanvaarding in overleg.

Disclaimer: Ieder kantoor wordt onafhankelijk beheerd en geleid.
De informatie over de woning is gebaseerd op gegevens die door de klant aangeleverd zijn. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.
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EXTRA INFORMATIE
Alle door RE/MAX en de verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend
worden gezien als een uitnodigingtot nader overlegc.q. tot het uitbrengen van een bod.
Schriftelijkheidsvereiste:
Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt
dan dat de koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend.
Erfdienstbaarheden:
Indien er op de woningc.q. het perceel erfdienstbaarheden, kwalitatieve
verplichtingen en/of andere bedingen rusten,gaan deze over op de
koper en worden als bijlage behorende bij de koopakte gesteld, meestal
in de vorm van het eigendomsbewijs.
Ontbindende voorwaarden:
Eventueel door de koper te maken voorbehouden (zoals het verkrijgen
van een hypotheek) worden alleen vermeld in de koopovereenkomst als
deze in de onderhandelingzijn afgesproken.
Waarborgsom/bankgarantie:
De waarborgsom c.q. bankgarantie bedraagt 10% van de koopsom en
dient te worden voldaan aan de notaris binnen de vastgestelde termijn.
Koopakte:
Behoudens nadere afspraken gelden de standaardregels, zoals deze
voorkomen in de modelkoopakte NVM, VBO, VastgoedPro, Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis.
Door mijn enthousiasme voor deze woning heb ik je over deze woning
veel verteld, nu is het aan jou om te komen beleven wat hierboven
beschreven staat. Ik nodig je daarom uit voor een vrijblijvende bezichtig i ng .
Wil je een bezichtiging inplannen of heb je vragen, bel of mail dan Toon
van RE/MAX TOONaangevend Makelaardij (06-54653449, tooncoppens@remax.nl).
Nog even dit…………….
Namens de verkoper willen wij je hartelijk danken voor de door jouw
getoonde belangstelling in hun woning.
Ook voor de verkoper is deze periode zeer spannend en zijn zij zeer
benieuwd naar jouw reactie! Wij verzoeken je deze dan ook aan ons
kenbaar te maken (positief of negatief), opdat wij de verkoper daarover
kunnen berichten.

www.remaxtoonaangevend.nl
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Neem contact met ons op
RE/MAX TOONaangevend Makelaardij
Onze RE/MAX luchtballon vliegt boven de menigte, wij zijn de lokale experts. Wij kennen Tilburg en Eindhoven, onze regio van binnen en buiten, daarom kunt u bij ons terecht voor alle onroerend goed vragen en
adviezen. Bent u op zoek naar een organisatie die servicegericht is? RE/MAX ondersteunt u bij elke stap van
een transactie: van tips om het huis verkoopklaar te maken tot aan het naamplaatje voor de koper van uw
woning. We staan bekend om onze beroemde slogan: „Niemand in de wereld verkoopt meer onroerend goed
dan RE/MAX”. Laat ons het bewijzen.

Toon Coppens
kantooreigenaar
makelaar
M 06-54 65 34 49
T 013-203 45 39
E tooncoppens@remax.nl

TOONaangevend Makelaardij
Besterdplein 11
5014 HN Tilburg
E toonaangevend@remax.nl
www.remaxtoonaangevend.nl
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