
Wonen in de stad, 

Hartje Eindhoven!
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KENMERKEN EN GEGEVENS

Bouw

Soort woonhuis  Galerijflat

Soort bouw  Appartement

Bouwjaar  2012

Soort dak  plat

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlakten

Wonen   80 m²

Externe bergruimte   0 m²

Inhoud   265 m³

Indeling

Aantal kamers  3

Appartement gelegen op de 1e verdieping

  

Isolatie  Volledig geïsoleerd

Cv-ketel  Nee

Kadastrale gegevens

Strijp 

C 5471  

Buitenruimte

Balkon

ligging                               Zuid-West

Servicekosten

ca. € 175,- per maand.

Voor de verwarming betaalt u een maandelijks, 

naast de servicekosten, een voorschot ter hoogte 

van € 110,-.

  



Mooi 3-kamer appartement in project Hartje 

Eindhoven naast het PSV stadion in Eindhoven. 

Vanaf je balkon kun je de hele binnentuin 

bewonderen en volop van de zon genieten.

Bijzonderheden:

- Het appartement wordt verwarmd door een 

WKO-installatie (Warmte Koude Opslag);

- De koper dient er rekening mee te houden dat 

bij verkoop een voorbehoud financiering van 

maximaal de vraagprijs zal worden toegestaan;

- De verkoper verkoopt niet aan beleggers, 

investeerders en verhuurders;

- Bij deze verkoop geldt een vaste 

projectnotaris;

- Bij aankoop van de woning dient een waar-

borgsom of bankgarantie te worden afgegeven.

Algemeen



Entree

Het complex beschikt over een lift en het 

appartement beschikt over een eigen 

parkeerplaats in de parkeergarage.

U komt binnen via de hal waaraan de 

slaapkamers, badkamer, berging en de 

woonkamer gelegen zijn.

Berging/wasruimte

In de hal bevindt zich een praktische bergruimte. 

In deze bergruimte is de WKO-installatie 

gesitueerd. Tevens bevindt zich in deze ruimte 

de witgoedaansluiting. 



Woonkamer

De met licht overgoten woonkamer wordt 

gedomineerd door de grote raampartijen 

tot aan de grond en biedt fraai zicht op de 

binnentuin. Vanuit de woonkamer is het balkon 

te bereiken. De woonkamer staat in open 

verbinding met de keuken. 



Keuken

De luxe open keuken is uitgevoerd in neutrale 

kleurstelling en beschikt over alle benodigde 

apparatuur. Zo is er een keramische kookplaat 

met afzuigkap, een vaatwasser, koel-/

vriescombinatie en een combi-magnetron. 

Tevens is er voldoende kastruimte. 



Slaapkamers

Slaapkamer 1

De masterbedroom is royaal van opzet en biedt 

meer dan voldoende ruimte ten behoeve van 

het plaatsen van een tweepersoonsbed en een 

garderobekast. 

Slaapkamer 2

De tweede slaapkamer is ook perfect in te 

richten als studeer- en/of hobbykamer.



Badkamer

De badkamer beschikt over een praktische 

indeling en is voorzien van een inloopdouche 

met glazen douchewand en een dubbele 

wastafel. 

De separate toiletruimte bevindt zich naast de 

badkamer.



Balkon

Vanuit de woonkamer is het royale balkon 

te bereiken. Vanuit het balkon, gelegen op 

zuidwest, heeft u een fraai uitzicht op de 

binnentuin. 





Gerard Philipslaan 3
Eindhoven

BELANGRIJK:
•  Bij aankoop zullen wij u verzoeken om binnen 1 

maand na ondertekening van de koopakte een 
waarborgsom dan wel bankgarantie te deponeren 
bij de notaris.

•  Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren 
over deze woning. Echter als koper heeft u bij 
aankoop een onderzoeksplicht en bent u hier 
zelf voor verantwoordelijk. In dat kader adviseren 
wij u om u te laten bijstaan door een aankopend 
NVM makelaar.

•  Deze informatie is niet meer dan een uitnodiging 
tot het doen van een bod. Onder voorbehoud 
van tussentijdse verkoop.

•  De beschrijving en de plattegronden zijn slechts 
indicatief. Er kunnen geen rechten aan worden 
ontleend.

•  Indien tussen verkoper en koper een 
overeenkomst tot stand komt wordt door ons 
een koopakte opgemaakt conform het model 
juni 2014, vastgesteld door de Nederlandse 
Vereniging van Makelaars in onroerende 
goederen en vastgoeddeskundigen NVM, de 
Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis.

•  De koopakte wordt niet standaard ter registratie 
aangeboden bij het Kadaster, tenzij koper 
nadrukkelijk aangeeft hiervan wel gebruik 
te willen maken. De kosten hiervan zijn voor 
rekening van koper.

•  Verkoper heeft koper uitdrukkelijk geattendeerd 
op het feit dat hij het verkochte nooit zelf feitelijk 
heeft gebruikt en dat hij derhalve koper niet 
heeft kunnen informeren over de eigenschappen 
c.q. gebreken aan het verkochte waarvan hij op 
de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte 
feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen 
uitdrukkelijk overeengekomen dat dergelijke 
eigenschappen c.q. gebreken voor risico en 
rekening van koper komen en dat bij vaststelling 
van de koopsom hiermee rekening is gehouden.

•  De koper is ervan in kennis gesteld dat de 
notariskeuze voor verkoper een onderdeel van 
deze overeenkomst vormt en derhalve aan 
verkoper is voorbehouden.

•  Bij deze koopakte zal géén lijst van zaken worden 
gevoegd, aangezien het pand leeg is bezichtigd.

Levering geschiedt overeenkomstig de staat waarin 
het pand is bezichtigd.
•  Een eventueel voordeel ten aanzien van 

de overdrachtsbelasting als gevolg van de 
doorverkoop door verkoper binnen de daarvoor 
wettelijke bepaalde termijnen komt ten goede 
aan de verkoper.

Laurie Doreleijers-Willems

06-19698990

laurie@eravbtmakelaars.nl
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