Royale jaren '20'
hoekwoning met ruime
achtertuin.
Pieter Breughelstraat 3, 5613 KA Eindhoven

WONEN IN "PIETER BREUGHELSTRAAT " WAS NOG NOOIT ZO LEUK
ALS IN DEZE HOEKWONING!
UITERMATE GESCHIKT VOOR MENSEN DIE VAN SFEER EN
RUIMTE HOUDEN
Deze goed onderhouden jaren "20" woning met een sfeervolle karakteristieke uitstraling is gelegen niet ver van het centrum van Eindhoven en
uitvalswegen.
De bewoonster heeft hier al die jaren (vanaf 1996) met veel plezier
gewoond en is nu al aan het inpakken om te verhuizen naar haar nieuwe
woning.
Kortom, een kans voor mensen die op zoek zijn naar een comfortabele
woning met een grote tuin.
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Entree met invalidelift en liftenportaal.

Terras/buitentuin

INDELING
BEGANE GROND
Als je via de entreehal (voorzien van een authentieke terrazzo vloer en
lambrisering) met trapopgang binnenkomt, proef je al de sfeer die deze
woning ook aan de buitenzijde uitstraalt.
Vanuit de hal kom je in de ruime woonkamer (ca. 27m2) waar je verrast
wordt door een houten parketvloer, een unieke schouw en natuurlijk de
schitterende paneeldeuren.
Waar je veel plezier aan gaat beleven is de serre met vloerverwarming
met veel lichtinval en toegang naar het terras en de achtertuin.
Deze serre biedt veel gebruiksmogelijkheden bijvoorbeeld als eetkamer.
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INDELING

BEGANE GROND
Aansluitend aan de woonkamer is er de keuken.
Deze unieke keuken is voorzien van een keukenblok
met veel lades, kasten en voor de liefhebbers van
koken, een groot gasfornuis met een grote oven.
Ideaal is de grote provisietapkast waar je veel in
kunt bewaren.
Na de keuken kom je in de bijkeuken (ca. 6m2) vanwaar je ook toegang hebt naar de serre.
In deze bijkeuken is er o.a. het toilet en ruimte voor
o.a. koel/vrieskast en wasmachine.
Entree/hal

Slaapkamer

Slaapkamer
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INDELING
1STE VERDIEPING
Deze verdieping is voorzien van een ruime overloop met drie slaapkamers (ca. 11, 10 & 4,5m2) en de trapopgang naar de tweede verdieping.
De kleinste slaapkamer kan ook gebruikt worden als werk-kastenkamer.
In de comfortabele en unieke badkamer (ca. 4,5m2) heb je een "design" ligbad met geïntegreerde douche, een toilet en een badkamermeubel met een wastafel.
Tevens heb je vanuit de badkamer toegang tot het dak boven de keuken.
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Indeling
2de verdieping
Via een vaste trap kom je op deze ruime verdieping
(ca. 16m2) waar je hart sneller van gaat slaan.
Deze verdieping is nu ingericht als bergzolder met
een dakkapel aan de voorzijde en een klein
dakraampje aan de achterzijde.
Ook hier proef je weer een sfeer die thuis hoort in
deze bij woning.
Oude balken zijn mooi in het zicht en tevens is er
voldoende opbergmogelijkheden achter de knieschotten.
Verder tref je hier ook de cv ketel (bj. 2008).
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BEGANE GROND
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1STE VERDIEPING

remaxtoonaangevend.nl

11

2DE VERDIEPING
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KADASTRALE KAART

Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: P. Breughelstraat 3
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Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie
Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 7 november 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

12345

25

5m

25 m

Schaal 1:500
Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Tongelre
E
180

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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LIJST ROERENDE ZAKEN
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ALGEMEEN
BIJZONDERHEDEN
- gelegen op goede locatie nabij het centrum;
-goed onderhouden en gemoderniseerde woning;
- ruime woonkamer met serre en tuindeuren;
- complete keuken;
- 3 slaapkamers;
- Royale 2de verdieping die gebruikt kan worden als
slaapkamer;
- de woning is voorzien isolerende beglazing met
deels kunststof kozijnen;
- royale achtertuin;
- grote berging en carport;
- diverse authentieke elementen aanwezig;
- schilderwerk aan voorzijde heeft aandacht nodig;
- aanvaarding in overleg vanaf mei 2020;

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 bezichtiging.
Voor nadere toelichting en of afspraak voor een vrijblijvende bezichtiging mag je mij bellen of e-mailen:
Toon Coppens, RE/MAX TOONaangevend Makelaardij, tel. mobiel 06-54653449,
e-mail: toonaangevend@remax.nl.
Ook voor een vrijblijvend hypotheek advies met de
scherpste rente mag je contact opnemen met financieel adviseur Bart Schipperheijn (06-51074395).
Hij begeleidt je "financieel" met de aankoop van
jouw droomwoning.
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Kenmerken
ALGEMENE INFORMATIE
Type woning
Woning
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Bouwjaar
Beschikbaar vanaf
Bruto inhoud
Gebruiksoppervlak wonen
Perceel
Slaapkamers
Ligging tuin

Eensgezinwoning
Hoekwoning
Pieter Breughelstraat 3
5613 KA Eindhoven
1928
in overleg/per mei 2020
ca. 578 m³
ca. 183 m²
244 m²
3
Noordoosten

ENERGIELABEL INFORMATIE
Soort verwarming
Energielabel
Energie klasse
Dubbel glas

C.V. ketel
Voorlopig
G
Volledig

DIVERSE
Goede locatie
Ruime woonkamer & serre
Royale keuken
Eigen parkeerplaats onder carport
Ruime berging
Goed onderhouden
Nabij centrum en uitvalswegen
Garage
Parkeerplaats(en)

nee
1

PRIJS
vraagprijs

€ 345.000,-- kosten koper

NOG EVEN DIT…………….
Namens de verkopers wil ik u hartelijk danken voor de door u getoonde belangstelling in hun woning.
Ook voor de verkoper is deze periode zeer spannend en zijn zij zeer benieuwd naar uw reactie!
Ik verzoek u deze dan ook aan mij kenbaar te maken (positief of negatief), zodat ik de verkopers daarover
kan berichten.

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 TOONaangevend Makelaardij en de verkoper versterkte informatie moet uitsluitend worden aangezien als uitnodiging tot
nader overleg c.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 woning c.q. het perceel erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichten 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 onderhandeling zijn afgesproken.
Waarborgsom/bankgarantie: De waarborgsom c.q. bankgarantie
bedraag 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.

remaxtoonaangevend.nl

19

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 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 en met de overdracht bij de notaris. 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 20 34 539
E tooncoppens@remax.nl

TOONaangevend Makelaardij
Besterdplein 11
5014 HN Tilburg
E toonaangevend@remax.nl
remaxtoonaangevend.nl
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Bent u van plan uw woning te
verkopen?
Of wilt u in eerste instantie alleen weten wat de
marktwaarde van uw huis is? In beide gevallen, bent
u op het juiste adres. Al vanaf 2006 staat het team
van RE/MAX TOONaangevend Makelaardij voor uitmuntende service, professionele marketing en succesvolle verkopen.

