
Anton Philipslaan 140
Eindhoven

Appartement in Hartje 

Eindhoven!



KENMERKEN EN GEGEVENS

Bouwjaar

Woonoppervlakte

Inhoud

Servicekosten

2012

103 m²

299 m³

ca. €238,- p/m

In hartje Rome ben je door de vele ramen altijd 

deelgenoot van het leven op straat. Gewoon 

vanuit je lievelingsfauteuil. Als een groot levend 

schilderij kijk je erop uit. Het is er genieten van 

het leven. Met zijn tweeën, maar ook als je 

alleen bent. Buiten is altijd wat te doen. Binnen 

heb je alle rust en ruimte voor jezelf. 



•�Het�appartement�beschikt�over�een�eigen�

parkeerplaats�in�de�parkeergarage�en�over�een�

berging�in�de�kelder.

•�Het�appartement�wordt�verwarmd�door�een�

WKO-installatie�(Warmte�Koude�Opslag).�Voor�de�

verwarming�betaalt�u�een�maandelijks�voorschot�

ter�hoogte�van�€�110,-.

-�Bij�deze�verkoop�geldt�een�vaste�projectnotaris.

Het complex beschikt over een lift!



Hal

U komt binnen via de hal waaraan de slaapkamers, 

de badkamer, de toiletruimte, de berging en de 

woonkamer gelegen zijn.



Woonkamer

De woonkamer is ruim van opzet en heeft een 

speelse indeling met raampartijen aan beide zijdes. 

Vanuit de woonkamer is het balkon te bereiken. De 

woonkamer staat tevens in open verbinding met 

de keuken.



Keuken

De luxe open keuken is geplaatst in wandopstelling 

plus eiland 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.





Slaapkamer I & II

Slaapkamer 1

Deze masterbedroom is ruim van opzet en biedt 

voldoende ruimte voor het plaatsen van een 

tweepersoonsbed en garderobekast.

Slaapkamer 2

De tweede slaapkamer is tevens 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, een ligbad, dubbele wastafel en 

toilet.



Balkon

Vanuit de woonkamer is het royale balkon te 

bereiken. Vanuit het balkon heeft u een fraai 

uitzicht. 







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 2017, 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.

Laurie Willems

laurie@eravbtmakelaars.nl

Anton Philipslaan 140
Eindhoven

€ 369.000,- k.k.



Wij staan klaar
om u te helpen



ERA vb&t Makelaars

Ons team heeft
als belangrijkste
taak jou te ontzorgen!

ERA vb&t Makelaars

Vestdijk 180

5611 CZ  Eindhoven

T 040-2696949

E eindhoven@eravbtmakelaars.nl

W www.eravbtmakelaars.nl


