
Fazantlaan 27
Eindhoven

In het Villapark gelegen unieke en markante 
“Villa Dommelhof ” is nu te koop! 
Een statig geheel gemoderniseerd halfvrijstaand 
herenhuis met een diepe woonkamer, open 
woonkeuken, speel-/werkkamer, royale 
masterbedroom, 4 verdere slaapkamers, 
moderne badkamer en fraai aangelegde 
achtertuin. De villa beschikt nog over vele 
authentieke elementen zoals een schouw, glas-
in-loodramen en paneeldeuren. 

Bouwjaar :          1909
Inhoud:           1250 m3

Woonoppervlakte:              291 m2

Perceeloppervlakte:         384 m2  
Aanvaarding:                    in overleg
Vraagprijs:                   € 1.275.000,-- k.k.



Historie

De historie van Villa Dommelhof:
De villa uit 1909, ontworpen door de architect F. Wolters, was eigendom 
van Johan Robert Heinrich Brüning, zoon van Jean Brüning, oprichter 
van de N.V. Houtindustrie Picus. Johan Brüning was vanaf 1920 mede-
directeur en daarna tot aan de verkoop in 1968 directeur. 

Het andere deel van villa Dommelhof, gelegen aan de Nachtegaallaan 
nummer 3 was bewoond door mr. J.C. van Sandick, onderdirecteur van 
de NV Picus. 

In de jaren rondom de oorlog is de garnizoen commandant kantoor 
gaan houden in de villa. Volgens gegevens van het Brabants Historisch 
Informatie Centrum zijn zij hier tot 1974 gevestigd geweest. 

Hierna is het pand in gebruik genomen door andere bedrijven en 
uiteindelijk is de huidige eigenaar het pand gaan bewonen. 

In 1994 is de woning aangewezen als gemeentelijk monument.
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Monumentstatus

Gemeentelijk monument:
De woning is van cultuurhistorische en architectonische waarde als gaaf 
voorbeeld van een bouwtrant die typerend is voor herenhuizen uit het 
begin van de twintigste eeuw. Het is mede door zijn ligging een van de 
meest markante panden in het villapark Tongelre. 

Fazantlaan 27 is gelegen in een blok van drie woningen met een 
torenachtige opbouw onder een tentdak boven de ingang. Het schilddak 
heeft een overstekende gootlijst op consoles. Direct onder de gootlijst 
is een band met metselmozaïek aangebracht. Boven de ramen zijn brede 
natuurstenen banden geplaatst met daarboven kleine segmentbogen 
in metselwerk. Erboven is tegen de topgevel een erker op bakstenen 
console aangebracht. 

De woning is voorzien van een erker op de begane grond. Boven deze 
erkers zijn balkons aangebracht direct onder een lage dakrand. Nabij 
de hoek met de Fazantlaan is op de verdieping een erker geplaatst. 
Aan de Fazantlaan is boven de ingang een luifel aangebracht. De ramen 
hierboven zijn gevuld met glas in lood. In natuursteen is de naam 
Dommelhof aangebracht. 



Algemeen:
• Unieke villa;
• Gemoderniseerd 

en voorzien van alle 
eigentijdse gemakken; 

• Gemeentelijk monument 
en beschermd 
stadsgezicht;

• Nog voorzien van 
authentieke elementen 
zoals een schouw, 
paneeeldeuren, glas-
in-loodramen, houten 
balken;

• Unieke mogelijkheid om 2 
woningen (Nachtegaallaan 
3) naast elkaar te kopen, 
ideaal om bijvoorbeeld 
direct naast uw familie 
te kunnen wonen of de 
woning te vergroten.

Algemeen



Begane grond:
Fraaie lichte entree/hal 
met het toilet, toegang tot 
de kelder en gestoffeerde 
trapopgang naar de 
verdieping. 

De hal geeft toegang tot de 
woonkamer en een werk-/
speelkamer en is afgewerkt 
met een Belgisch hardstenen 
vloer. 

De werk-/speelkamer is 
voorzien van een loopdeur 
naar de tuin. Deze ruimte zou 
ook prima te gebruiken zijn 
als bijvoorbeeld bijkeuken of 
hobbykamer.

Entree/hal



Het moderne toilet is deels 
betegeld en voorzien van 
een inbouwcloset, urinoir en 
fonteintje. 

Het toilet is afgewerkt met 
een natuurstenen vloer.

Toilet



Diepe woonkamer met aan 
de voorzijde een fraaie erker 
en moderne haard. Middels 
en-suite deuren toegang tot 
een apart 2de zitgedeelte. 

De woonkamer is afgewerkt 
met een visgraatparketvloer 
met band en bies.

Woonkamer



Woonkamer



Het aparte zitgedeelte 
beschikt over een authentieke 
schouw. 

Woonkamer



Open woonkeuken met 
een op maat hand gemaakt 
kookeiland met kasten-/
apparatenwand van het merk 
Bulthaup.

De keuken is werkelijk van 
alle gemakken voorzien zoals 
een keramische kookplaat, 
wokbrander, grilplaat, 
dubbele spoelbak, vaatwasser, 
ingebouwde koffiemachine, 
vaatwasser, stoomoven, 
combimagnetron, 2 
warmhoudlades, en koelkast. 
Verder biedt de keuken veel 
werk- en bergruimte. 

2 sets openslaande deuren 
geven toegang tot de tuin.

Keuken



Keuken



Keuken



Keuken



1ste verdieping:
Lichte overloop 
met aansluitend de 
masterbedroom, het toilet en 
de badkamer. 

Een beloopbare glazen plaat 
zorgt op een unieke manier 
voor een extra ruimtelijk 
effect en connectie met de 
verschillende etages.

1ste verdieping



Overloop



Het separate toilet is voorzien 
van een inbouwcloset en 
fonteintje en is afgewerkt met 
een natuurstenen vloer. 

Toilet



Royale en heerlijke lichte 
L-vormige masterbedroom 
met loopdeur naar het 
dakterras aan de achterzijde 
van de woning en een 
loopdeur naar het balkon aan 
de voorzijde van de woning. 

De kamer is afgewerkt met 
deels een houten vloer, deels 
vloerbedekking en stucwerk 
wanden en plafond.

Masterbedroom



Masterbedroom



Masterbedroom



Modern deels betegelde 
badkamer met een ligbad, 
inloopdouche, vaste wastafel 
en toilet.

Badkamer



Badkamer



Badkamer



2de verdieping:
Overloop met aansluitend 4 
slaapkamers en tevens een 
beloopbare glazenplaat. 

Vanaf deze verdieping kijkt 
u in de nok van het tentdak 
met karakteristieke houten 
balken.

2de verdieping



 

Nok van het dak



2 slaapkamers zijn gelegen 
aan de voorzijde van de 
woning en 2 slaapkamers aan 
de achterzijde van de woning. 

De kamers hebben een fijne 
daglichtinval, zijn ruim en zijn 
voorzien van de authentieke 
karakteristieke houten balken.

Slaapkamer



Slaapkamer



3de verdieping: 
Via een designtrap te 
bereiken entresol die deel 
uit maakt van één van de 
slaapkamers aan de voorzijde.

Slaapkamer



Buiten:
Mooi aangelegde achtertuin 
gelegen op het oosten met 
een terras, borders met 
beplanting. 

Parkeren op eigen terrein 
voor meerdere auto’s, 
afgesloten met een 
elektrische poort. 

Buiten



Plattegronden
1ste verdiepingBegane grond



Plattegronden
3de verdieping2de verdieping



Kadastrale kaart



Omgeving

Ligging:
De woning is gelegen in de 
statige wijk Villapark. De wijk 
kenmerkt zich door een 
groen karakter en vele fraaie 
en karakteristieke woningen. 
Een toplocatie op slechts een 
paar minuten lopen van het 
stadscentrum van Eindhoven 
met al haar faciliteiten en 
het NS station. Daarnaast op 
loopafstand van het gezellige 
NRE terrein, de winkels voor 
de dagelijkse boodschappen 
op de Tongelresetraat, scholen 
en een groene zone langs 
de Dommel die doorloopt 
tot aan de Genneper 
Parken waar je heerlijk kunt 
wandelen. Door de ligging 
nabij directe uitvalswegen 
ben je ook snel in alle 
windrichtingen.

Centrum Eindhoven

Straatbeeld

Fazantlaan 27



Verkoopprocedure
Voor informatie over deze woning kunt u 
contact opnemen met
Hendrix en Huybregts Makelaars, telefoon
(040) 293 13 50.
Na mondelinge overeenstemming wordt er door 
partijen een modelkoopovereenkomst
ondertekend. Een concept van een dergelijke
koopovereenkomst wordt door de makelaar graag 
verstrekt, zodat u exact weet wat er doorgaans 
wordt afgesproken.

Aansprakelijkheid
De verstrekte gegevens zijn met zorg 
samengesteld. Voor de juistheid van de 
verstrekte informatie, waarvoor wij in 
belangrijke mate afhankelijk zijn van derden, 
aanvaarden wij, noch de verkoper, enige 
aansprakelijkheid. De opgegeven maten zijn 
circa-maten. De vermelde informatie is van 
algemene aard, geheel vrijblijvend en is niet 
meer dan een uitnodiging om in 
onderhandeling te treden. 

Eigendomsoverdracht
Deze geschiedt door middel van een ‘Akte van 
levering’ bij de notaris. De koper heeft het recht de 
notaris aan te wijzen. 
De makelaar helpt u graag bij het maken van uw 
keuze. Bij de notaris worden doorgaans twee akten 
ondertekend:
• De ‘Akte van levering’ (Transportakte);
• De ‘Hypotheekakte’ m.b.t. de lening die u van de 
geldverstrekker ontvangt.

Bijkomende kosten (kosten koper) zijn o.a.
• Notariskosten voor de akte van levering;
• Notariskosten voor de hypotheekakte;
• Overdrachtsbelasting;
• Afsluitkosten voor de geldverstrekker;
• Taxatiekosten;
• Kadastrale kosten.

Biedingen
In een eventueel bod dienen de volgende 
zaken te worden opgenomen: koopsom, 
datum aanvaarding, eventuele overname 
roerende zaken en mogelijke ontbindende 
voorwaarden.

Financiering
Het financieren van een woning is vaak 
onvermijdelijk. Uw makelaar kan u vrijblijvend 
informeren over de verschillende 
financieringsmogelijkheden.

Amalia van Anhaltstraat 4
5616 BH Eindhoven
T. 040-2931350
E. info@hendrixhuybregts.nl 
W. www.hendrixhuybregts.nl
       www.facebook.com/HendrixHuybregtsMakelaars

Belangrijk


