Verrassend ruime
eengezinswoning
met royale achtertuin.
President Reitzlaan 34, 5642 NV Eindhoven
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ALGEMEEN
Verrassend ruim wonen (147 m²) in een zeer prettige leefomgeving.
Deze charmante woning met zeer royale living, open keuken, maar liefst
6 slaapkamers en 2 badkamers is in de afgelopen jaren grondig onderhanden genomen.
Deze fijne woning heeft een royale uitbouw en ook op de verdieping
zijn er slimme keuzes gemaakt met het plaatsen van 2 grote dakkapellen waardoor er ook hier ruime slaapkamers gerealiseerd zijn.
Door de aanwezigheid van de hoeveelheid kamers en met name de 2
slaapkamers en 2 badkamers op de begane grond leent dit object zich
uitstekend als mantelzorgwoning, gezinswoning of voor het uitoefenen
van een beroep of bedrijf aan huis.
De woning is gelegen in een sfeervolle, kindvriendelijke en ruim opgezette wijk voorzien van veel groen en bijzonder karakteristieken houten
“Oostenrijkse” woningen.
In dit specifieke deel van de wijk tref je rustige straten met enkel
bestemmingsverkeer waar kinderen nog op straat kunnen spelen en
waar je zo naar de supermarkt wandelt voor de dagelijkse boodschappen.
Hier parkeer je je auto gewoon voor de deur en binnen enkele minuten
ben je in het centrum van Eindhoven.
Scholen, kinderopvang, winkel- en sportvoorzieningen, openbaar vervoer en uitvalswegen zijn allemaal op loopafstand bereikbaar.
Bijzonderheden:
- Volledig kunststof kozijnen met dubbele beglazing
- Badkamer +/- 2017
- Keuken +/- 2016
- Nieuwe schutting +/- 2016
- Achtertuin en voortuin +/- 2020 opgeknapt
- Eerste uitbouw en 2 dakkappellen +/- 2012
- Tweede uitbouw +/- 2016
- Elke slaapkamer tv- en internetaansluiting
- Huur C.V.-ketel Remeha Tzerra met huurcontract €33,30 per maand
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INDELING
BEGANE GROND
Via de royale voortuin bereik je via de overkapte entree de hal met vernieuwde meterkast, toilet, trapopgang en toegang tot de woonkamer en
keuken.
Toilet, voorzien van fonteintje en wanden bekleed met steigerhouten
platen.
Heerlijke ruime woonkamer met open leefkeuken als het centrale punt
van de living.
De keuken is geplaatst in een bar- en wandopstelling met voldoende
opbergruimte en apparatuur.
Via de keuken is er toegang tot de grote praktische kelder. Wat een fijn
extraatje, hier kan je al je voorraad in kwijt.
De riante woonkamer is verdeeld in een apart zit- en eetgedeelte met
het gezellige zitgedeelte aan de voorzijde van de woning en het eetgedeelte aan de achterzijde, grenzend aan de keuken en achtertuin. De
ruimte waar de eetkamer is gesitueerd is volledig aangebouwd, waardoor dus alleen al het woongedeelte tweemaal zo groot is geworden.
Via de woonkamer heb je toegang tot badkamer 1 en de tweede royale
uitbouw met 2 slaapkamers en badkamer 2.
Badkamer 1
Deze badkamer is volledig betegeld en voorzien van wastafel en douch e.
Badkamer 2
Heerlijk luxe badkamer (+/- 2017) met ruime inloopdouche, groot ligbad en ruime wastafel met meubel.
Slaapkamer 1 (ca. 9 m²)
Op de begane grond aan de achterzijde van het nieuwe gedeelte van
de woning gelegen slaapkamer.
Slaapkamer 2 (ca. 11 m²)
Tevens op de begane grond aan de achterzijde van het nieuwe gedeelte
van de woning gelegen.
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ACHTERTUIN
Diepe achtertuin, bereikbaar via schuifpui en door de overkapping van
bijna 3 meter diep is dit op mooie dagen nog extra waardevol als een
verlengde van de woonkamer.
De achtertuin is daarnaast voorzien van vaste beplanting, sierbestrating, prachtige bomen, een eigen achterom en een berging. In de tuin
heb je het gevoel dat je middenin de natuur woont en geniet je van volledige rust en privacy.
Je hebt hier vanaf de middag tot in de late avond zon.
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Eerste verdieping:
Zeer lichte overloop door de vele ramen en grote dakkapellen aan zowel
de voor- als achterkant van de woning.
De overloop biedt toegang tot slaapkamers en vlizotrap naar de vliering.
Slaapkamer 3 (ca. 14 m²)
Grote slaapkamer aan de voorzijde gelegen van de woning, heerlijk ruim
met toegang tot slaapkamer 6 die perfect kan dienen als inloopkast of
bijvoorbeeld een babykamer.
Slaapkamer 4 (ca. 6 m²)
Tevens aan de voorzijde van de woning gelegen.
Slaapkamer 5 (ca. 8 m²)
Aan de achterzijde van de woning gelegen.
Deze slaapkamer valt volledig in de dakkapel waardoor dit dus een
heerlijk lichte kamer is.
Slaapkamer 6 (ca. 5 m²)
De kleinste, maar misschien wel de meest praktische slaapkamer.
Doordat je hiertoe toegang hebt vanuit de master bedroom is deze
slaapkamer uitermate geschikt als inloopkast of als babykamer. Ideaal!
Vliering
Ook de vliering is nog verrassend met een kleine stahoogte en veel
opbergruimte.
Hier is tevens de C.V.-ketel geplaatst (huur)
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PLATTEGROND

BEGANE GROND
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PLATTEGROND

EERSTE VERDIEPING
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LIJST VAN ZAKEN, behorende bij

Object : President Reitzlaan 34, 5642 NV Eindhoven
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Buiten
Tuinaanleg/bestrating/beplanting
Buitenverlichting
Tijd- of schemerschakelaar /
Bewegingsmelder
Tuinhuis/buitenberging
Vijver
Broeikas
Vlaggenmast

Woning
Alarminstallatie
Schotel/antenne
Brievenbus
(Voordeur)bel
Rookmelders
Veiligheidssloten en overige
inbraakpreventie
Screens, voor/achter
Etage(s):
Rolluiken/zonwering buiten, voor/achter
Etage(s):
Zonwering binnen, voor/achter
Etage(s):
Vliegenhorren

www.remaxtoonaangevend.nl
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Blijft
achter
Raamdecoratie, te weten
Gordijnrails
Etage(s):
Gordijnen
Etage(s):
Rolgordijnen
Etage(s):
Vitrages
Etage(s):
Jaloezieën / lamellen
Etage(s):

Vloerdecoratie, te weten
Vloerbedekking / linoleum
Etage(s):
Parketvloer/laminaat
Etage(s):

Warmwatervoorziening / CV
CV met toebehoren - huurcontract
Close-in boiler
Geiser
Thermostaat
Mechanische ventilatie/luchtbehandeling
Airconditioning
Quooker

Open haard, houtkachel
(Voorzet) open haard met/zonder
toebehoren
Allesbrander
Kachels
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Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:
Keukenmeubel
(Combi)magnetron
Gaskookplaat / keramische plaat / inductie /
fornuis
Oven
Vaatwasser
Afzuigkap / schouw
Koelkast / vrieskast
Wasmachine
Wasdroger

Verlichting, te weten:
Inbouwverlichting / dimmers
Etage(s):
Opbouwverlichting
Etage(s):

(Losse) kasten, legplanken, te weten:
Losse kast(en)
Boeken/legplanken
Werkbank in schuur / garage
Vast bureau
Spiegelwanden

Sanitaire voorzieningen
Badkameraccessoires
Wastafel(s)

kleine
badkamer

Grote
badkamer

Toiletaccessoires
Veiligheidsschakelaar wasautomaat
Waterslot wasautomaat
Sauna met/zonder toebehoren

www.remaxtoonaangevend.nl

25

Blijft
achter
Telefoontoestel /-installatie
Telefoontoestellen
Telefooninstallatie
Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten:
Radiatorafwerking
Voorzetramen
Isolatievoorzieningen

Overige zaken, te weten:
Schilderij ophangsysteem
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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.

Door de diverse mogelijkheden die deze woning te bieden heeft en zijn
locatie is het nu aan jou om te komen beleven wat hierboven beschreven staat.
Bel of mail voor een vrijblijvende bezichtiging: RE/MAX TOONaangevend Makelaardij, tel. mobiel 06-54653449 of toonaangevend@remax.nl.
Verkoopplannen of hulp nodig bij het aankopen van een woning/appartement?
Neem dan gerust contact op met RE/MAX TOONaangevend makelaardij voor een vrijblijvende gesprek.
De RE/MAX makelaar van Eindhoven e.o.!
Onze werkwijze is aantoonbaar anders!
Nog even dit.......................
Namens de verkoper willen hartelijk dank voor de door jou 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 mij kenbaar te maken (positief of negatief), zodat 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 van Tilburg, 's-Hertogenbosch
en Eindhoven, daarom kunt u bij ons terecht voor alle onroerend goed vragen en adviezen.
Bent u op zoek naar een organisatie die servicegericht is? Wij ondersteunen 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

Jochem Zonneveld
makelaar
Eindhoven e.o.

M 06 54 65 34 49
T 013 203 45 39
E tooncoppens@remax.nl

M 06 11 70 47 57
T 040 304 67 46
E jochemzonneveld@remax.nl

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