
               

3 moderne maisonnettes 
in het hart van Eindhoven.
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De buurt ligt in het zuiden van Eindhoven en heeft 

met zijn ligging tegen het centrum aan een ideale 

locatie. Van de rust in de Schrijversbuurt bent u in 

no-time in de drukte van de stad Eindhoven.

Aan de Gestelsestraat 43-45 worden 8 nieuwe 

moderne woningen gerealiseerd. 4 appartementen 

bevinden zich op de begane grond en 4 courante 

maisonnettes op de eerste en tweede verdieping. 

Perfect gesitueerd om de rust op te zoeken 

van het nabijgelegen Dommelplantsoen of het 

Stadwandelpark maar het is ook mogelijk 

om op loopafstand een terrasje te pakken op 

de Markt in Eindhoven.

WONEN IN DE  
SCHRIJVERSBUURT

De Schrijversbuurt is 
een zeer gewilde en 
karakteristieke buurt 
in de wijk Rozenknopje 
in het stadsdeel 
Gestel, Eindhoven.
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Eindhoven is een stad die barst van de energie.

Google eens het woord ‘innovatie’. De eerste 

beelden die je ziet zijn gloeilampen en 

dat is geen toeval. Ruim 125 jaar geleden 

bracht Philips het licht naar Eindhoven. Het 

bedrijf veranderde de stad in een industrieel 

succesverhaal. Tegenwoordig is Eindhoven een 

bruisende stad in transitie, een stad die barst 

van de creativiteit, innovatie, technologie, design 

en kennis.

Ontdek Eindhoven

Met een uitgebreide selectie aan hotspots, 

highlights, events en andere activiteiten leert 

je binnen no time de design hoofdstad van 

Nederland kennen. Kom winkelen en eten in 

de binnenstad, bezoek het industriële Strijp-S 

of duik eens één van de andere stadsdelen in. 

Ontdek de Eindhoven vibe, binnen én buiten de 

gebaande paden.

Naast de dynamiek van de stad vind je ook 

de rust en ruimte van groen om de hoek. In 

het Stadswandelpark, het Dommelplantsoen 

en het Anne Frankplantsoen maak je een 

fijne wandeling, loop je een rondje hard of 

doe je mee met een van de vele buiten sport 

activiteiten.

Ligging

In de schrijversbuurt woon je bijzonder gunstig.

Op de fiets of te voet bereik je in no-time tal 

van voorzieningen. Tevens ben je snel op het 

Centraal Station, waar vanuit je met de trein of 

bus verder reist. Ook de aansluitwegen zoals de 

A2 zijn binnen 5 minuten te bereiken. Daarnaast 

is Eindhoven Airport ook binnen handbereik.

1 Bron: eindhoven.nl

WELKOM 
IN EINDHOVEN

In de 
schrijversbuurt 

woon je bijzonder 
gunstig.
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WONINGEN
De maisonnettes bevinden zich 

op de eerste verdieping met een 

gedeelte van de woning op de 

tweede verdieping. Je geniet van 

een comfortabele woning, die wordt 

opgeleverd met moderne keuken 

en badkamer en een zeer gunstig 

gelegen zonnig dakterras op het 

oosten.

verkocht

Een woning 
waar je energie 

van krijgt!
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VOGELVLUCHT
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IMPRESSIE 
MAISONNETTE

10 11



12

Op de pagina hiernaast is het maisonnette op 

bouwnummer 5 afgebeeld. De maisonnetten zijn allen 

nagenoeg even groot, ca. 102 m2, alleen zal de indeling 

gespiegeld kunnen zijn. Wat wel altijd gelijk is, is de 

hoogwaardige afwerking.

PLUSPUNTEN OP EEN RIJ
• Gelegen op de eerste en tweede verdieping. 

• Groot dakterras van 14m2.

• Heerlijke grote gedeelde tuin.

• 2 of 3 grote slaapkamers.

• Luxe open keuken, compleet uitgerust. 

• Ruime woonkamer. 

• Eetkamer met openslaande deuren. 

• Fijne badkamer met inloopdouche en wastafel. 

• 2 aparte toiletten. 

• Bergruimte met opstelplaatsen voor de technische 

installaties. 

• Comfortabele vloerverwarming. 

• Gezamenlijke fietsenstalling in de tuin

OPTIE MOGELIJKHEDEN 

Je maakt je maisonnette in De Nachtegaal helemaal 

naar wens door te kiezen voor individueel design. Naast 

de basisplattegrond zijn er diverse optiemogelijkheden.

MAISONNETTE
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GEVELBEELDEN
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IMPRESSIES 
BUITENRUIMTE
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Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de gegevens en tekeningen verstrekt door gemeentelijke diensten, 
architect, constructeur en overige adviseurs van dit plan. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen voortvloeiend 
uit bijvoorbeeld eisen van overheid en/of nutsbedrijven, een gewijzigde constructie, stedenbouwkundige verkaveling, et cetera. De inrichting van de 
openbare ruimte en de verkaveling van de overige woningen is indicatief weergegeven. Hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De 

vermelde maten in deze brochure zijn weergegeven in centimeters en zijn circa-maten. Alle perspectieftekeningen en afbeeldingen in deze brochure 
geven een impressie weer en dienen als illustratie. Ondanks alle zorgvuldigheid die is nagestreefd kunnen aan deze tekeningen en afbeeldingen geen 

rechten worden ontleend. Deze brochure maakt geen deel uit van de contractstukken.

VERKOOP 
& ONTWIKKELING

SCHEPERS VASTGOED BV
Rullen 15

5674PC Nuenen

info@schepersvastgoed.nl

VERKOOP

HENDRIX & HUYBREGTS MAKELAARS
Amalia van Anhaltstraat 4

5616 BH Eindhoven

info@hendrixhuybregts.nl

www.hendrixhuybregts.nl

REALISATIE
Nader te  bepalen

ONTWERP

TENBACK DE GROOF
Spegelt 36a

5674 CD Nuenen

040-283 36 36

www.tenbackdegroof.nl


