
Hoogstraat 399 B Eindhoven





Karakteristiek half vrijstaand 
woonhuis uit de 50'er jaren met 
nageïsoleerde gevels, dakisolatie en 
dubbel glas! Het huis is gelegen 
tegenover een groen parkje met 
speeltuintje en beschikt over een 
heerlijk lichte doorzonwoonkamer, 
aparte moderne keuken, 

3 slaapkamers, dakterras, achtertuin 
op het zuidoosten, berging en 
overdekte afsluitbare parkeerplaats. 
Nabij winkels, scholen, de Genneper 
Parken en de High Tech Campus.



Hoogstraat 399 B

Eindhoven

Vraagprijs:

€ 395.000 k.k.

Bouwjaar

1956
Inhoud

374 m³
Woonoppervlakte

104 m²
Perceeloppervlakte



214 m²
Aanvaarding



In overleg

Woningtype

2-onder-1-kapwoning
Aantal slaapkamers

3
Aantal badkamers

1
Tuinligging en grootte


Zuidoost, 110 m²

Parkeergelegenheid

Carport



Hoogstraat 399 B

Eindhoven

 Karakteristieke half vrijstaande 
woning uit de jaren '50

 Nog voorzien van de originele glas-
in-lood ramen en vloerbetegeling in 
de hal

 Parkeerplaats met carport, afgesloten 
met een elektrische roldeur

 De achterzijde van de woning 
beschikt over een elektrische 
zonneluifel en markies

 Gelegen tegenover een groen parkje 
met speeltuintje



Duurzaamheid

Hoogstraat 399 B
Energielabel

D, geldig tot 07-11-2032

Isolatie

muurisolatie, dubbel glas, dakisolatie

Verwarming

c.v.-ketel

Warm water

c.v.-ketel

Cv-installatie

2012

Verdere aanwezige 

energie-besparende 

voorzieningen

- niet van toepassing 

Mogelijke 

energiebesparende 

voorzieningen

- zonnepanelen



Begane grond

Hal met de authentieke 
vloerbetegeling, de 
meterkast, het toilet, 
trapgang en toegang tot 

de woonkamer en keuken. 

De deuren in de hal zijn 
nog voorzien van de 
originele glas-in-
loodramen.




Doorzonwoonkamer van 
circa 25 m2 met een 
schuifpui en kachel. 

De kamer is afgewerkt met 
een houten visgraat 
parketvloer. 







Afzonderlijke keuken met 
een keukenmeubel in 
wandopstelling aan 
rechterzijde en een 
apparaten-/kastenwand 
aan de linkerzijde. 

De keuken is uitgerust met 
een vaatwasser, koelkast, 
vriezer, inductiekookplaat, 
combi oven en spoelbak. 
Vanuit de keuken heeft u 
toegang tot een verdiepte 
trapkast.  















1ste verdieping

Overloop met aansluitend 

2 slaapkamers, inbouwkast (v.v. de 
aansluitingen voor de wasmachine) en 
de badkamer. 




Vanaf de overloop heeft u toegang tot 
een dakterras. 

Het dakterras is circa 8 m2 en is 
gelegen op het zuidoosten. 




1 slaapkamer is gelegen aan de 
voorzijde van de woning en de andere 
slaapkamer aan de achterzijde. 

De kamers zijn afgewerkt met een vanaf 
de overloop doorlopende 
laminaatvloer. 




Geheel betegelde badkamer met een 
inloopdouche, vaste wastafel, 
inbouwcloset en inbouwkast. 







2de verdieping

Via een vaste trap te 
bereiken open zolder 
verdieping met 

de cv-installatie, 
bergruimte onder schuine 
kanten en een dakkapel. 
De verdieping is afgewerkt 
met een laminaatvloer.





Buiten

Achtertuin gelegen op 

het zuidoosten met een 
terras, gazon, borders met 
beplanting, buitenkraantje, 
achterom, berging met 
veranda en met een 
elektrische roldeur 
afgesloten carport. 









Plattegrond

Begane grond



Plattegrond

1ste verdieping



Plattegrond

2de verdieping



Plattegrond

Berging



Plattegrond

Carport



Kadastrale kaart



Ligging

Hoogstraat 399B is gelegen tegenover een 
groen plantsoen met speeltuintje in de wijk 
Bennekel, stadsdeel Gestel. Op 
loopafstand van de winkels voor de 
dagelijkse boodschappen aan het Franz 
Leharplein, een apotheek en basisscholen. 
De Genneper Parken, waar u bijvoorbeeld 
heerlijk kunt wandelen of joggen, zijn nog 
geen 15 minuten lopen. 





In een straal van 10 minuten fietsen vindt 
u verder het stadscentrum van 
Eindhoven, winkelcentrum Kastelenplein, 
de High Tech Campus en het sportpark 
rondom de Tongelreep en het 
IJssportcentrum. Door de ligging nabij 
directe uitvalswegen (Ring & Karel de 
Grotelaan) bent u snel onderweg in alle 
richtingen.



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

Woning - Interieur

Houtkachel X

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 

(Losse)kasten, legplanken, 
te weten

 - Kledingkast met 
schuifdeuren slaapkamer

X

 

Raamdecoratie/zonwering 
binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - rolgordijnen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met 
bovenkasten)

X

Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

Keuken 
(inbouw)apparatuur, te 
weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/
combimagnetron

X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 - Quooker 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

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

 

Woning - Exterieur/
installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Klok)thermostaat X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/
internetaansluiting

X

Warmwatervoorziening, te 
weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/
installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

Kasten/werkbank in 
tuinhuis/berging

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/hoogstraat399b
https://bit.ly/hoogstraat399b
https://bit.ly/hoogstraat399b


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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