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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar: 1955
Soort: eengezinswoning

Kamers: 6
Inhoud: 377m³

Woonoppervlakte: 105 m²
Perceeloppervlakte: 144 m²

Gebouwgebonden buitenruimte: 17 m²
Externe bergruimte: 8 m²

Verwarming: c.v.-ketel
Isolatie: muurisolatie

Energielabel: D
Vraagprijs: €350.000,-  k.k.



Omschrijving
Goed onderhouden tussenwoning met maar liefst 5 slaapkamers op een centrale 
locatie. Dat is een korte samenvatting van deze fijne woning welke is gelegen in 
stadsdeel Tongelre, in Doornakkers-Oost. Daarmee is de ligging perfect ten opzichte van 
het centrum van Eindhoven en alle gewenste voorzieningen zijn op korte afstand 
gelegen. Basisschool, internationale school, apotheek, winkels; je vindt het allemaal in 
de buurt.

De huidige eigenaren hebben in de afgelopen jaren meerdere keren vernieuwingen 
uitgevoerd waardoor de woning goed is onderhouden. Ben jij daar naar op zoek? We 
laten je graag de woning zien tijdens een bezichtiging. 





 INDELING




 BEGANE GROND

Via de onderhoudsvriendelijke voortuin kom je bij de woning. In de hal ligt een 
tegelvloer en je vindt er de meterkast met moderne groepenkast, trapopgang met 
trapkast en vernieuwde toiletruimte. 

De doorzon woonkamer is uitgebouwd aan de achterzijde en zowel het plafond als de 
muren zijn voorzien van stucwerk. De ramen aan de voor- en achterzijde zorgen voor 
veel lichtinval. 

De gesloten keuken is voorzien van een wandopstelling met kunststof werkblad, 4-pits 
gasfornuis, afzuigkap, vaatwasser, oven en koelkast.  

Direct aan de woning is een veranda geplaatst. Hier is het heerlijk vertoeven in de 
zomermaanden. Inbouwspots en elektra zijn aanwezig. Achter in de tuin staat een 
berging welke is voorzien van elektra. 







 EERSTE VERDIEPING

Overloop met vaste kast. Op deze verdieping zijn 3 slaapkamers gelegen, waarvan 1 aan 
de voorzijde en 2 aan de achterzijde. In 2022 is er op deze verdieping nog een nieuwe 
laminaatvloer gelegd.

Ook de badkamer is in 2022 nog volledig vernieuwd en voorzien van een inloopdouche 
met regendouche en handdouche, wastafel in meubel en mechanische ventilatie. 







 TWEEDE VERDIEPING

Via een vaste trap is de tweede verdieping bereikbaar. Op de overloop vind je de 
aansluitingen voor wasapparatuur, opstelling cv-combiketel en een ruime berging. 

De 4e en 5e slaapkamer zijn op deze verdieping gelegen en voorzien van een 
laminaatvloer. 







 BIJZONDERHEDEN

Vrijwel volledig gemoderniseerd:

2022: toilet+badkamer volledig vernieuwd. Voordeur (kunststof) geplaatst. Dakleer 



uitbouw vernieuwd. Vloerafwerking 1e+2e verdieping vernieuwd. 

2021: spouwmuurisolatie toegepast + schuifdeur en beglazing onder veranda geplaatst;

2015: trapbekleding vernieuwd. Voor+achtertuin vernieuwd. 

2012: antraciet kunststof veranda geplaatst;

2010: woning vrijwel volledig verbouwd waarbij o.a. elektra volledig vernieuwd is, 
kunststof kozijnen HR++ geplaatst, CV-ketel Vaillant geplaatst, keuken vernieuwd, 
vloerafwerking begane grond en tot slot uitbouw geplaatst op begane grond.









































Begane grond



Plattegronden



Tweede verdieping



Locatie

op de kaart



Lijst van zaken
Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kast in de woonkamer X

 - Tafel en tv kast in de woonkamer. X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - Wastafel wastafelmeubel achter in de keuken X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X



Lijst van zaken
Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - toiletborstel(houder) X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X



Bekijk deze 

woning online!

Aert van der Neerstraat 3, Eindhoven

Scan deze code en 

bekijk de woning 

op je mobiel!



Interesse?

Geldropseweg 159

5611 SG Eindhoven




040-2435747


info@broekx.nl

www.broekx.nl


