
Philitelaan 63 187 Eindhoven





Moderne loft midden op Strijp-S! 
Handig ingedeeld met een licht 
woongedeelte, open keuken, apart 
slaapgedeelte, eigentijds sanitair, 
berging en privé parkeerplaats. 
Daarnaast beschikt het over 9 eigen 
zonnepanelen op het dak van het 
complex. Gelegen op een bruisende 
locatie met veel leuke restaurants, 
winkels, evenementen en het 
treinstation Strijp-S. 



Philitelaan 63 187

Eindhoven

Vraagprijs:

€ 325.000 k.k.

Bouwjaar

2017
Inhoud

186 m³
Woonoppervlakte

47 m²
Servicekosten



€ 107,49
Aanvaarding



In overleg

Woningtype

Loft
Aantal slaapkamers

1
Aantal badkamers

1
Gemeenschappelijke

binnentuin
Parkeergelegenheid

Parkeerplaats



Philitelaan 63 187

Eindhoven

 Moderne industriële loft met een 
plafondhoogte van 3,2 meter

 Praktische indeling met apart woon- 
en slaapgedeelte

 Voorzien van een gezamenlijke 
fietsenstalling, eigen parkeerplaats 
en privé berging in de achtergelegen 
garage

 Op de begane grond is een 
gemeenschappelijke binnentuin voor 
de bewoners van het complex

 Gezonde en professionele VvE, de 
servicekosten bedragen € 107,49 per 
maand voor het appartement, de 
berging en parkeerplaats



Duurzaamheid

Philitelaan 63 187
Energielabel

A

Isolatie

volledig geisoleerd

Verwarming

stadsverwarming, vloerverwarming 

Warm water

stadsverwarming

Cv-installatie

niet van toepassing

Verdere aanwezige energie-
besparende voorzieningen

9 eigen zonnepanelen op het dak van 
het complex



Appartement

Begane grond:

Entree met de 
brievenbussen en 
intercominstallatie. 
Aansluitend de centrale hal 
met het trappenhuis, de 
liften en toegang tot de 
gezamenlijke fietsenstalling 
en achtergelegen 
parkeergarage. In de 
parkeergarage tref je de 
eigen berging en privé 
parkeerplaats. 




6de verdieping:

Galerij met toegang tot de 
appartementen. 





Appartement:

Toegang tot de loft. 

Het gehele appartement is 
afgewerkt met een visgraat 
pvc vloer met 
vloerverwarming.




Aan de galerijzijde van het 
appartement is een 
slaapgedeelte gerealiseerd 
met toegang tot de 
meterkast en de badkamer. 

Geheel betegelde 
badkamer met een douche, 
vaste wastafel in meubel en 
handdoekenradiator. 



Appartement

Centraal tussen het slaap- 
en woongedeelte is de 
keuken gesitueerd. 

De keuken is voorzien van 
een inductiekookplaat, 
afzuigkap, vaatwasser en 
combi oven. Vanuit de 
keuken heb je toegang tot 
het toilet met een 
inbouwcloset en fonteintje.




Het woongedeelte is circa 
20 m2 groot en is gelegen 
aan de zijde van de 
gemeenschappelijke 
binnentuin. 







Grote raampartijen zorgen 
voor veel lichtinval. 




Tevens heb je vanuit het 
woongedeelte toegang tot 
de technische ruimte met 
de mechanische ventilatie 
unit, aansluitingen voor de 
wasmachine en 
condensdroger en 
vloerverwarmings unit.



























Plattegrond

Appartement



Plattegrond

Appartement



Plattegrond

Berging



Ligging

Philitelaan 63 187 is gelegen in het 
complex BLOK63 midden op Strijp-S. 

Een echte bruisende locatie met vele leuke 
winkels, restaurants, vershal het Veem, 
werkruimtes, een indoor skatebaan, 
filmhuis en NS station Strijp-S. Het hele jaar 
door worden er toffe evenementen 
georganiseerd rondom het centraal 
gelegen Ketelhuisplein. Maar Strijp-S is ook 
op korte afstand gelegen van het 


PSV stadion, Philips de Jonghpark, 

het centrum van Eindhoven met al haar 
voorzieningen, de TU/e, Fontys en 
Design Academy, het Maxima Medisch 
Centrum en de winkels voor de 
dagelijkse boodschappen aan het 
Trudoplein en de Woenselse Markt.  Door 
de ligging nabij de Rondweg en oprit van 
de N2 ben je snel onderweg in alle 
richtingen.





Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/
armaturen/lampen/
dimmers

X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering 
binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - jaloezieën X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met 
bovenkasten)

X

Keuken 
(inbouw)apparatuur, te 
weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

 - combi-oven/
combimagnetron

X

 - vaatwasser X

 

Keukenaccessoires, te 
weten

 - Keukenrolhouder X

 - Zeepdispensers X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende 
toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 - Zeepdispenser X

 

Badkamer met de 
volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - Spiegel met LED 
verlichting

X

Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

 

Woning - Exterieur/
installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Zonnepanelen 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

https://bit.ly/philitelaan63187
https://bit.ly/philitelaan63187
https://bit.ly/philitelaan63187


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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