
St Jorislaan 120 Eindhoven





Op slechts 10 minuten lopen van het 
centrum van Eindhoven gelegen 

3-kamer appartement op de 

5de verdieping met een royale 
woonkamer met werkkamer en suite, 
aparte keuken, 1 slaapkamer (2 
mogelijk), nette badkamer, balkon op 
het zuiden, berging, eigen 
parkeerplaats en gezamenlijke 
fietsenberging. En ook nabij het 
Parktheater, winkels, het 
Stadswandelpark en maar 10 minuten 
fietsen naar de High Tech Campus.



St Jorislaan 120

Eindhoven

Vraagprijs:

€ 450.000 k.k.

Bouwjaar

1962
Inhoud

318 m³
Woonoppervlakte

99 m²
Servicekosten



€ 176 p/m
Aanvaarding



In overleg

Woningtype

Appartement
Aantal slaapkamers

1 - 2 mogelijk
Aantal badkamers

1
Balkonligging & grootte


Zuid, 12 m²

Parkeergelegenheid

Parkeerplaats



St Jorislaan 120

Eindhoven

 Grote raampartijen zorgen voor 
optimale lichtinval

 De werkkamer kan worden 
afgesloten om een 2de slaap-, werk- 
of hobbykamer te realiseren

 Appartement is voorzien van 
kunststof kozijnen

 Beschikking over een eigen berging, 
parkeerplaats en gezamenlijke 
fietsenstalling

 Voor een tweede auto kan een 
parkeervergunning voor de 
omliggende straten worden 
aangevraagd. De kosten voor een 
vergunning bedragen € 10 p/m



Duurzaamheid

St Jorislaan 120
Energielabel

B, geldig tot 23-11-2030

Isolatie

dubbel glas

Verwarming

c.v.-ketel, open haard

Warm water

c.v.-ketel

Cv-installatie

Nefit 2021

Verdere aanwezige 

energiebesparende 

voorzieningen

- niet van toepassing



Begane grond

Begane grond:

Centrale entree met de 
brievenbussen en 
intercominstallatie. 
Aansluitend de centrale hal 
met de liften, het 
trappenhuis en toegang tot 
de bergingen in het 
souterrain. Naast het 
complex ligt een 
parkeerterrein met de 
gemeenschappelijke 
fietsenstalling en een eigen 
parkeerplaats. 











5de verdieping:

Galerij met toegang tot de 
appartementen. De 
meterkast bevindt zich 
rechts naast de deur. 







Appartement

Vestibule met aansluitend de hal met 
het toilet, een inbouwkast en 
garderobenis. Het toilet is deels 
betegeld en voorzien van een staand 
closet en fonteintje. 




Woonkamer van circa 45 m2 met een 
haard (kan worden gebruikt!), 2 deuren 
naar het balkon en een PVC vloer 
(2021). De kamer is onderverdeeld in 
een zitgedeelte en werkgedeelte. De 
mogelijkheid bestaat om het 
werkgedeelte af te sluiten en zo een 
aparte 2de slaap-, werk- of hobbykamer 
te realiseren. 




Het balkon (ca. 12 m2) is gelegen op 
het zuiden en biedt een weids uitzicht 
richting de St. Joriskerk en het 
Parktheater.



Appartement

Afzonderlijke keuken met 

2 keukenmeubels in wandopstelling, 
een 4-pits gasfornuis met oven, 
afzuigkap, koel-/vriescombinatie en 
vaste kast met de cv-installatie. 




Slaapkamer gelegen aan de galerijzijde 
van circa 19 m2. De kamer is afgewerkt 
met een laminaatvloer.




Deels betegelde badkamer met een 
douche, dubbele wastafel en de 
aansluitingen voor de wasmachine en 
droger.



















Plattegrond

Appartement



Plattegrond

Berging



Ligging

St Jorislaan 120 is gelegen in de wijk 
Rochusbuurt, stadsdeel Stratum. Een fijne 
locatie op slechts 10 minuten lopen van het 
centrum van Eindhoven met al haar 
voorzieningen en het NS station. Tevens is 
de woning gelegen op loopafstand van 
diverse bushaltes, de winkels voor de 
dagelijkse boodschappen, het Parktheater 
en een grote groene zone langs de 





Dommel die doorloopt tot aan de 
Genneper Parken. In een straal van 

10 minuten fietsen vindt u de TU/e & 
Fontys, Strijp-S, de High Tech Campus en 
het Maxima Medisch Centrum. Door de 
ligging nabij directe uitvalswegen bent u 
snel onderweg in alle richtingen.



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met 
toebehoren

X

Verlichting, te weten

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, 
te weten

 - Klerenkasten slaapkamer X

 - Kast werkkamer met 1 
klein en 1 groot op maat 
gemaakt bureau

X

 

Raamdecoratie/zonwering 
binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - houten vloer(delen) X

 

Overig, te weten

 - Boekenkast X

 

Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

Woning - Keuken

Keukenblok (met 
bovenkasten)

X

Keuken 
(inbouw)apparatuur, te 
weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende 
toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 

Badkamer met de 
volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

 - wastafelmeubel X

 

Woning - Exterieur/
installaties/veiligheid/
energiebesparing

Kluis X

(Klok)thermostaat X

Wasmachine en droger X

Lijst van zaken



Meer weten en zien?

Klik hieronder direct op de knoppen om meer te weten te komen over de woning.

website plattegronden video



Amalia van Anhaltstraat 4   |   5616 BH Eindhoven   |   T. 040-2931350


info@hendrixhuybregts.nl   |   www.hendrixhuybregts.nl


06 170 341 73

Dick Hendrix Aysa Schinkel Steven Verlaek Veronique van Oosterom

NVM Register 


Makelaar - Taxateur

Assistent Register


Makelaar - Taxateur

Kandidaat Register


Makelaar - Taxateur

Office manager

https://wa.me/31617034137


Wilt u ook uw woning verkopen? 


Bel 040-2931350 of 


email info@hendrixhuybregts.nl
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