
P. Czn. Hooftlaan 87
Eindhoven

Op loopafstand van het centrum van 
Eindhoven ligt dit leuke 3-kamer-appartement. 
Het appartement beschikt over een lichte 
woonkamer, luxe open keuken, 
2 slaapkamers, eigentijds sanitair, zonnig balkon 
op het zuidwesten en eigen berging. 
Gelegen in de Elzent Noord nabij winkels, 
scholen, openbaar groen en uitvalswegen. 

Bouwjaar :          1983
Inhoud:           221 m3

Woonoppervlakte:         70 m2

Buitenruimte:             4 m2

Aanvaarding:                    in overleg
Vraagprijs:                   € 322.000,-- k.k..



Begane grond:
Overdekte entree met 
de brievenbussen en 
intercominstallatie. 

Aansluitend de centrale hal 
met de lift, het trappenhuis, 
beveiligingscamera’s, toegang 
tot het parkeerterrein en de 
bergingen in het souterrain.

3de verdieping:
Galerij met toegang tot de 
appartementen. 

De meterkast bevindt zich 
direct naast de voordeur. 

Begane grond



Appartement:
Entree/hal met de 
intercominstallatie, het toilet, 
een inpandige berging, ruimte 
voor een kapstok en toegang 
tot de woonkamer en keuken, 
de slaapkamers en badkamer. 

De hal is afgewerkt met een 
eigentijdse laminaatvloer die 
doorloopt in de woonkamer, 
keuken en slaapkamers. 

Modern deels betegeld toilet 
met een inbouwcloset en 
fonteintje.

De inpandige berging is 
voorzien van de aansluitingen 
voor de wasmachine en 
droger, unit mechanische 
ventilatie en de cv-installatie 
(Intergas HRE). 

Door bijvoorbeeld het 
plaatsen van een kast en/
of legplanken kan men op 
eenvoudige wijze extra 
bergruimte creëren. 

Entree en toilet



Praktisch in te delen 
woonkamer met grote 
raampartijen die zorgen voor 
veel daglichtinval. 

Een schuifpui geeft direct 
toegang tot het balkon op het 
zuidwesten. 

De kamer is afgewerkt met 
de uit de hal doorlopende 
laminaatvloer, spachtelputz 
wanden en gespoten plafond.

Woonkamer



Woonkamer



Woonkamer en keuken



Luxe open keuken met 
een kookeiland, apparaten-/
kastenwand en verlaagd 
plafond met spotjes.

Het kookeiland is afgewerkt 
met een natuurstenen 
werkblad en is 1,00 meter 
breed ten behoeve van extra 
kastruimte aan eetkamerzijde. 

De keuken is uitgerust 
met een 5-pits gasfornuis, 
afzuigkap, combi-magnetron, 
vaatwasser, diepvries, koelkast, 
apothekerskast en spoelbak. 
Alle apparatuur is van het 
merk Bauknecht, m.u.v. de 
koelkast (AEG). 

Keuken



Keuken



Keuken



Beschut balkon gelegen op 
het zonnige zuidwesten met 
een levendig uitzicht op de 
omliggende omgeving. 

Het balkon is voorzien van 
een dubbel stopcontact. 

Balkon 



Uitzicht



Slaapkamer 1 is de ruime en 
lichte ouderslaapkamer en is 
circa 13 m2 groot. 

De kamer is voorzien van een 
rolluik en is afgewerkt met 
de uit de hal doorlopende 
laminaatvloer. 

Slaapkamer 1



Slaapkamer 2 is circa 7 m2 
groot en is op dezelfde 
manier afgewerkt en ook 
voorzien van een rolluik. 

Deze kamer zou ook ideaal 
te gebruiken zijn als werk-, 
hobby- of kleedkamer. 

Slaapkamer 2



Geheel betegelde luxe 
afgewerkte badkamer 
met een ruime douche, 
grote wastafel, spiegel 
met inbouwverlichting 
en stopcontact en 
badkamermeubel met veel 
bergruimte.

Badlkamer



Parkeren:
Het is verplicht de 
parkeerplaats gelegen op het 
achtergelegen en afgesloten 
parkeerterrein bij te kopen. 
Informeer bij de makelaar 
naar de voorwaarden.

De parkeerplaatsen zijn 
bereikbaar middels een 
op afstand bedienbare 
elektronische rolpoort vanuit 
de Jan Smitzlaan.

De poort en het 
terrein zijn voorzien van 
beveiligingscamera’s. 

Tevens is het als 
bewoner mogelijk een 
parkeervergunning voor de 
omliggende straten aan te 
vragen, de kosten hiervoor 
bedragen € 3,70 per maand 
voor de eerste auto. 

Parkeren



Berging:
Privé berging in het 
souterrain van het complex. 

De grote berging is voorzien 
van elektra en is te bereiken 
middels een hellingsbaan. 

Berging



Algemeen:
• Ideaal gelegen luxe 

3-kamer-appartement op 
gewilde locatie;

• Lichte woonkamer met 
een luxe open keuken;

• 2 slaapkamers aan de 
galerijzijde, beiden met 
een rolluik;

• Eigentijds sanitair ;
• Balkon op het zonnige 

zuidwesten;
• Met privé berging;
• Genoemde vraagrijs is 

exclusief parkeerplaats 
op het afgesloten 
binnenterrein. 
Parkeerplaats dient echter 
mee te worden gekocht, 
informeer bij de makelaar 
naar de voorwaarden;

• Professionele en gezonde 
VvE, de servicekosten 
bedragen circa € 151,24 
per maand voor het 
appartement en de 
berging. De servicekosten 
voor de parkeerplaats 
bedragen € 14,60 per 
maand. 

Algemeen



Plattegrond
Appartement Berging

Parkeerplaats



Omgeving

Ligging:
P Czn Hooftlaan 87 is gelegen 
in het complex “den Elzent 
Staete” in de buurt Elzent-
Noord, stadsdeel Stratum. Op 
loopafstand van het gezellige 
stadscentrum van Eindhoven 
met al haar winkels, restaurants, 
bars, uitgaansgelegenheden 
en het treinstation. Daarnaast 
is de woning gelegen op 
korte loopafstand van diverse 
bushaltes, de winkels voor 
de dagelijkse boodschappen, 
een gezondheidscentrum met 
huisartsen, fysiotherapeuten 
en apotheek, het Parktheater, 
een grote groene zone die 
doorloopt tot aan de Genneper 
Parken en 2 basisscholen (BD 
De Hasselbraam & BS De 
Trinoom). In een straal van 10 
minuten fietsen vindt u diverse 
middelbare scholen, de TU/e & 
Fontys, Strijp-S, het NRE terrein, 
het Campina terrein, de High 
Tech Campus en het Maxima 
Medisch Centrum. Door de 
ligging nabij directe uitvalswegen 
bent u snel onderweg in alle 
windrichtingen. 

Centrum Eindhoven

Uitzicht vanaf de galerij



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.

Vereniging van Eigenaars
Als koper wordt u eigenaar van een 
appartementsrecht. Daardoor bent u meteen ook
automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars.
Deze heeft als doel de gemeenschappelijke
belangen te behartigen.

Servicekosten
Als lid van deze VvE betaalt u een servicebedrag 
(thans circa € 165,84 per maand inclusief 
stookkosten voor het appartement, de berging 
en de parkeerplaats), voor onder andere: de 
kosten voor de opstalverzekering, en gebruik 
gemeenschappelijke ruimtes. 

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


