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KENMERKEN
Woonoppervlakte

ca. 84 
Inhoud

ca. 271 

Perceeloppervlakte

ca. 166m²
Bouwjaar

1928



OMSCHRIJVING
Algemene beschrijving

Het 4-kamer appartement type “Maisonnette” heeft 
maar liefst 84 m2 aan woonoppervlakte te bieden, 
verdeeld over twee woonlagen op de 1ste en 2e 
verdieping. In dit appartement vindt u een gezellige 
woonkamer met deels open keuken, drie 
slaapkamers, badkamer en dakterras. Dit alles 
natuurlijk gecombineerd met een zeer gunstige 
ligging in de wijk “Stratum.” 

Wonen op enkele minuten afstand van het centrum 
van Eindhoven, nabij diverse uitvalswegen, Dichtbij 
de HTC, ASML, TUe supermarkt op loopafstand en 
gratis openbare parkeergelegenheid. 




Begane grond

Gemeenschappelijke entree met bellentableau, 
brievenbussen, intercominstallatie en meterkast. Hal 
met trap naar de eerste verdieping. Via de trap heeft 
u toegang tot het appartement op de eerste 
verdieping.




Eerste verdieping

De hal/entree met houtenvloer (Bruynzeel) met 
toegang tot de deels betegelde toilet met 
wandcloset en fonteintje en trapopgang naar de 
tweede verdieping.




De woonkamer is voorzien van een houtenvloer 
(Bruynzeel) en stucwerk wanden en plafonds. 
Tevens kunt u in de wintermaanden ook gebruik 
maken van de gezellige open haard.

De woonkamer heeft nog een extra opbergkast, 
ideaal voor extra opbergruimte. De gehele voorkant 
(houtenkozijnen) zijn recent geschilderd. 




De woonkamer staat in een deels open verbinding 
met de sfeervolle ruime keuken voorzien van 
getrommeld marmer. Deze keuken, is uiteraard van 
alle gemakken voorzien: een 4-pits gaskooktoestel, 
rvs-afzuigkap, oven, spoelbak, en koelkast. Naast de 
aanwezige apparatuur is er natuurlijk ook voldoende 
kastruimte aanwezig. 





Tweede verdieping

De gehele tweede verdieping is voorzien van 
laminaatvloer en dubbelglas.

Slaapkamer 1 aan de voorzijde; ca. 11 m2

Slaapkamer 2 aan de achterzijde; ca. 7,5 m2

Slaapkamer 3 aan achterzijde; ca. 9 m2 met dakkapel 
en inbouwspots.




Badkamer met tegelvloer, geheel betegelde wanden, 
douche, wastafel, design radiator en aansluiting voor 
wasmachine en droger.




Provisiekast met recente vernieuwde cv-combiketel 
met expansievat van Remeha (2020)




Dakterras:

Een ruim dakterras van 16,3 m2 gesitueerd op het 
zuiden.




Kenmerken:

-	Geweldige locatie!

-	Sfeervolle maisonnette woning

-	Dakterras

-	Voorzijde van de woning is recent geschilderd

-	Nieuwe cv-ketel (2020)

-	Gedeeltelijk dubbel glas 

-	Bouwjaar 1928 

-	Woonoppervlakte 83,9 m²

-	Inhoud 271,3 m³. 

-	Servicekosten Vve bedragen circa € 129,04 per 
maand

-	Aanvaarding in overleg







Deze woning is door een extern bouwkundig bureau 
volgens de NEN 2580 norm ingemeten. Ondanks 
dat het inmeten met de grootste zorgvuldigheid is 
uitgevoerd, kunnen wij hieromtrent geen enkele 
vorm van aansprakelijkheid aanvaarden.
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DESCRIPTION
General description

The 4-room apartment type "Maisonette" has no less 
than 84 m2 of living space, spread over two floors on 
the 1st and 2nd floor. In this apartment you will find a 
cozy living room with partly open kitchen, three 
bedrooms, bathroom and roof terrace. All this of 
course combined with a very favorable location in 
the district "Stratum."

Living a few minutes away from the center of 
Eindhoven, near several roads, Near the HTC, ASML, 
TUe supermarket within walking distance and free 
public parking.




Ground floor

Common entrance with doorbells, mailboxes, 
intercom system and meter cupboard. Hall with 
stairs to the first floor. Via the stairs you have access 
to the apartment on the first floor.




First floor

The hall / entrance with wooden floor (Bruynzeel) 
with access to the partly tiled toilet with wall closet 
and fountain and stairs to the second floor.




The living room has a wooden floor (Bruynzeel) and 
stucco walls and ceilings. You can also use the cozy 
fireplace in the winter months.

The living room has an extra storage cupboard, ideal 
for extra storage space. The entire front (wooden 
frames) were recently painted.




The living room is partly open to the attractive 
spacious kitchen with tumbled marble. This kitchen, 
of course, is fully equipped: a 4-burner gas cooker, 
stainless steel extractor hood, oven, sink, and 
refrigerator. In addition to the available equipment, 
there is of course also sufficient cupboard space.















Second floor

The entire second floor has laminate flooring and 
double glazing.

Bedroom 1 at the front; approx. 11 m2

Bedroom 2 at the rear; approx.7.5 m2

Bedroom 3 at the back; approx. 9 m2 with dormer 
and recessed spotlights.




Bathroom with tiled floor, fully tiled walls, shower, 
sink, design radiator and connection for washing 
machine and dryer.




Pantry with recently renewed central heating boiler 
with expansion vessel by Remeha (2020)




Roof terrace:

A spacious roof terrace of 16.3 m2 facing south.




Characteristics:

- great location!

- Attractive maisonette house

-	Roof terrace

- Front of the house was recently painted

- New central heating boiler (2020)

- Partially double glass

- Manufacturing year 1928

- Living area 83.9 m²

- Content 271.3 m³.

- Service costs VVE amount to approximately 

€ 129.04 per month

- Acceptance in consultation







This house has been measured by an external 
architectural office in accordance with the NEN 2580 
standard. Although the surveying has been carried 
out with the utmost care, we cannot accept any 
liability in this regard.
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PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



LIJST VAN ZAKEN
Blijft achter Gaat mee Ter overname N.v.t.

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

Tuinhuis/buitenberging X

Vijver X

Broeikas X

Vlaggenmast X

Zonnezeil/Schaduwdoek X

Tuinmeubelen terras X

 

Woning

Alarminstallatie X

Schotel/antenne X

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie X

Screens X

Rolluiken/zonwering buiten X

Zonwering binnen X

Vliegenhorren X

Raamdecoratie, te weten

- gordijnrails X

- Gordijnen X

- rolgordijnen X

- Vitrages X

- Jaloezieën / lamellen X

Vloerdecoratie, te weten

- Vloerbedekking / linoleum X

- parketvloer/laminaat X

Warmwatervoorziening / CV



LIJST VAN ZAKEN
Blijft achter Gaat mee Ter overname N.v.t.

- CV met toebehoren X

- Close-in boiler X

- Geiser X

- Thermostaat X

- Mechanische ventilatie/luchtbehandeling X

- Airconditioning X

- Quooker X

- Diepvries X

- Eettafel met stoelen X

Open haard, houtkachel

- Open haard X

- Allesbrander X

- Kachels X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

- Keukenmeubel X

- (Combi)magnetron X

- Gaskookplaat / keramische plaat / inductie / 
fornuis

X

- Oven X

- Vaatwasser X

- Afzuigkap / schouw X

- Koelkast X

- Wasmachine X

- Wasdroger X

- Dieprvies X

Verlichting, te weten

- Inbouwverlichting / dimmers X

- Opbouwverlichting X

(Losse) kasten, legplanken, te weten

- Losse kast(en) X

- Boeken/legplanken X

- Werkbank in schuur / garage X

- Vast bureau X



LIJST VAN ZAKEN
Blijft achter Gaat mee Ter overname N.v.t.

- Spiegelwanden X

- Zitbanken X

Sanitaire voorzieningen

- Badkameraccessoires X

- Wastafel(s) X

- Toiletaccessoires X

- Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

- Waterslot wasautomaat X

- Sauna X

- Badkamer kastje X

Telefoontoestel /-installatie

- Telefoontoestellen X

- Telefooninstallatie X

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten

- Radiatorafwerking X

- Voorzetramen X



KADASTRALE KAART



LOCATIE

Woon jij straks in deze omgeving?



www.DGvesta.nl

Roostenlaan 118, Eindhoven

BEKIJK DEZE WONING

ONLINE!

Scan deze code en 

bekijk de woning op je mobiel!



INTERESSE?

NEEM CONTACT

MET ONS OP
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