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KENMERKEN EN GEGEVENS

Bouw

Soort woonhuis  Portiekflat

Soort bouw  Appartement

Bouwjaar  2012

Soort dak  plat

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlakten

Wonen  131 m²

Inhoud  420 m³

Indeling

Aantal kamers  4

Het appartement is gelegen op de 3e verdieping

Energie

Isolatie                             Volledig geïsoleerd

Verwarming

WKO-installatie (Warmte Koude Opslag) Voor de 

verwarming betaalt u een maandelijks, naast de 

servicekosten, een voorschot ter hoogte van € 

110,-.

Cv-ketel                           Nee

Kadastrale gegevens

Strijp 

C 5471  

Buitenruimte

grote terrassen aan beide zijden van het 

appartement.

Bergruimte

Het appartement beschikt over een eigen af te 

sluiten parkeer box in de parkeergarage 

Servicekosten

ca. € 387,20 per maand.
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Prachtig, groots, luxe appartement met 3 slaap-

kamers en grote terrassen aan beide zijden 

over de gehele breedte van het appartement. 

Hartje Monaco doet zijn naam eer aan. Fier 

torent het uit boven het leven op straat en in de 

binnentuin, gedragen door blauwe hardsteen 

geschuurde pilaren. Het is het appartement 

waar je zo hard voor hebt gewerkt. Waar je kunt 

leven zoals je altijd hebt gewild. In alle rust. Licht 

en ruimtelijk. En toch midden in de stad. 

Algemeen
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Entree

Het complex beschikt over een lift. 

U komt binnen via de hal waarvan u toegang 

heeft tot de woonkamer. Tevens bevinden zich 

hier een separate toiletruimte en een praktische 

berging met witgoedaansluiting.
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Woonkamer

De licht overgoten woonkamer wordt 

gedomineerd door de grote raampartijen tot 

aan de grond. Vanuit de woonkamer is het 

royale balkon (totaal 82m2) te bereiken. De 

woonkamer staat in open verbinding met de 

keuken.
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Keuken

De luxe open keuken is uitgevoerd in neutrale 

kleurstelling en beschikt over alle benodigde 

apparatuur. Zo is er een koelkast, vrieskast, 

combi-magnetron, stoomoven, vaatwasser, 

spoelbak met Quooker en inductiekookplaat 

met afzuigkap.
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Hal

Vanuit de woonkamer bereik je een portaal 

alwaar de drie slaapkamers en de badkamer aan 

grenzen. 

Slaapkamer 1

De masterbedroom is zeer royaal van opzet en 

biedt meer dan voldoende ruimte ten behoeve 

van het plaatsen van een tweepersoonsbed en 

een garderobekast. 

Slaapkamer 2

Royale tweede slaapkamer aan de straatzijde 

gelegen.

Slaapkamer 3

De derde slaapkamer is ook perfect in te richten 

als studeer- en/of hobbykamer.
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Badkamer

De badkamer beschikt over een ruimte indeling 

en is voorzien van een inloopdouche met glazen 

douchewand, een ligbad, toilet en een dubbele 

wastafel.

Het appartement beschikt tevens over een 

separaat toilet.
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Balkon

Vanuit diverse plaatsen in het appartement 

kunt het balkon betreden. Het balkon bevindt 

zich aan weerszijde van de woning en heeft een 

totale oppervlakte van maar liefst 81m². Ontdek 

en alle plekjes en geniet hier heerlijk van de 

ochtend- of avondzon.
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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.

Laurie Doreleijers-Willems

06-1968990

laurie@eravbtmakelaars.nl

•  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.

de Jonghlaan 25
Eindhoven
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Ons team heeft als belangrijkste taak jou te ontzorgen!

Het Hospitality team van ERA vb&t Makelaars 

kan jou optimaal ondersteunen bij de verkoop 

van jouw huis of appartement. Door de 

jarenlange ervaring van onze makelaars, 

weten zij als geen andere wat er speelt op de 

lokale woningmarkt. Samen met jou bepalen 

zij o.a. een scherpe vraagprijs en geven je 

een advies over de presentatie van jouw huis 

of appartement. Wil je concrete informatie 

over de huizenmarkt of kennis maken met 

onze makelaars? Onze makelaars staan 

je graag te woord tijdens een persoonlijk 

kennismakingsgesprek. Dit kan op een van onze 

kantoren, of bij jou thuis.

Onze Hospitality Managers weten als geen 

ander hoe ze jou zo goed mogelijk kunnen 

ontzorgen tijdens jouw verhuisperiode. 

Een goede klantbeoordeling betekent zeer 

waarschijnlijk dat de verwachtingen die ons 

team met jou heeft besproken zijn uitgekomen. 

In basis is het dan ook onze taak om de 

verwachtingen vanuit beide partijen helder 

te hebben om hierdoor teleurstellingen te 

voorkomen. Het team van ERA vb&t Makelaars 

heeft natuurlijk als absolute doel een meer dan 

tevreden klant! Daarom willen wij niet alleen 

jouw verwachtingen uit laten komen, maar we 

doen er graag nog een schepje bovenop, zodat 

je positief verrast zal zijn!
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ERA vb&t makelaars

Eindhoven

Vestdijk 180

5611 CZ  Eindhoven

T 040-2696949

E eindhoven@eravbtmakelaars.nl

W www.eravbtmakelaars.nl

EASIE

T 088-5454601

E mail@easie.nu

www.easie.nuP
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