
Strijpsestraat 42 Eindhoven





Karakteristiek jaren '30 herenhuis 
met originele details zoals glas-in-
loodramen, terrazzovloer en 
paneeldeuren. De woning is voorzien 
van dakisolatie, na-geïsoleerde gevels 
en grotendeels dubbele beglazing 
waardoor het energielabel D heeft. 
De voorgevel ligt op het Zuiden en 
leent zich perfect voor zonnepanelen.

Op nog geen 15 minuten lopen van 
het stadscentrum en ook nabij 
scholen, winkels en Strijp-S. 
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Vraagprijs:

€ 499.000 k.k.

Bouwjaar

1935
Inhoud

549 m³
Woonoppervlakte

138 m²
Perceeloppervlakte



150 m²
Aanvaarding



In overleg

Woningtype

Hoekwoning
Aantal slaapkamers

4
Aantal badkamers

1
Tuinligging en grootte


Noord, 85 m²

Parkeergelegenheid 
Parkeervergunningen
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 Gelegen op loopafstand van het 
stadscentrum

 Voorzien van dakisolatie, na 
geïsoleerde gevels en grotendeels 
voorzien van dubbel glas

 Zadeldak op het Zuiden, perfect voor 
zonnepanelen

 Nog voorzien van authentieke details 
zoals glas-in-loodramen en 
terrazzovloeren

 Beschutte achtertuin met zonnige 
terrassen en eigen achterom

 In de straat is voldoende 
parkeergelegenheid (betaald en 
parkeervergunning) aanwezig. Een 
vergunning kost € 3,75 p/m voor de 
eerste auto



Duurzaamheid
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Energielabel

D

Isolatie

dakisolatie

Verwarming

c.v.-ketel

Warm water

c.v.-ketel

Cv-installatie

Nefit Ecomline HR Classic 2006

Verdere aanwezige energie-
besparende voorzieningen

- nageïsoleerde gevels

- grotendeel dubbel glas

Mogelijke energiebesparende 
voorzieningen

- zonnepanelen

- HR++ glas



Begane grond

Vestibule met aansluitend 
de hal met de trapopgang 
en toegang tot de 
woonkamer en keuken. 

De vestibule en hal zijn nog 
voorzien van de originele 
tegelvloer en glas-in-lood 
details bij de voordeur.




Doorzonwoonkamer van 
circa 30 m2 met een 
gashaard en openslaande 
tuindeuren naar de tuin. 

De woonkamer is 
afgewerkt met een 
visgraatparkertvloer. 











Begane grond

Aparte keuken met een 
keukenmeubel aan beide 
zijden en toegang tot de 
manshoge kelderruimte. 
De keuken is uitgerust met 
een inductiekookplaat 
(Bosch), combi oven 
(Siemens), koelkast 
(Liebherr), vaatwasser 
(Bosch), afzuigsysteem 
(Siemens), boiler, en 
spoelbak. De keukenvloer 
is nog voorzien van de 
authentieke terrazzovloer 
die doorloopt in de 
bijkeuken. 







Aansluitende bijkeuken 
met het deels betegelde 
toilet met een 
inbouwcloset, de 
aansluitingen voor de 
wasmachine en deur naar 
de tuin. 





1ste verdieping

Overloop met aansluitend 

3 slaapkamers, bergkast en de 
badkamer. De overloop is afgewerkt 
met een laminaatvloer die doorloopt in 
de slaapkamers. 




Slaapkamer 1, aan de voorzijde van het 
huis, is circa 14 m2 groot en is voorzien 
van een erker en inbouwkast.

Slaapkamer 2 is circa 5 m2 groot en is 
ook gelegen aan de voorzijde van het 
huis.

Slaapkamer 3 is gelegen aan de 
achterzijde van het huis, is circa 14 m2 
groot en beschikt over een inbouwkast.




Geheel betegelde badkamer met 
mechanische ventilatie, ligbad, dubbele 
wastafel, inloopdouche, inbouwspots 
en inbouwcloset. 







2de verdieping

Open zolderruimte met 2 
Velux dakramen, dakkapel 
over de breedte van het 
huis en apart cv-ruimte. Het 
dak is aan de binnenzijde 
na-geïsoleerd. De cv-
ruimte is voorzien van de 
cv-installatie (2006). 





Buiten

Achtertuin van circa 85 m2 
gelegen op het noorden 
met een kunstgras gazon, 
Cortenstaal-borders met 
beplanting, terrassen, 
bestrating, berging, 
overkapping met 
inbouwspots,  automatische 
tuinbewatering en eigen 
achterom. 







Plattegrond

Begane grond



Plattegrond

Kelder



Plattegrond

1ste verdieping



Plattegrond

2de verdieping



Plattegrond

Berging



Kadastrale kaart



Ligging

Strijpsestraat 42 is gelegen in Philipsdorp 
op korte afstand van de binnenstad van 
Eindhoven met voorzieningen zoals 
winkels, restaurants, musea en openbaar 
vervoer op loopafstand. Tevens is de 
woning gelegen nabij de winkels voor de 
dagelijkse boodschappen aan het 
Trudoplein, het PSV stadion, Strijp-S, 
basisscholen (BS De Bergen en BS Trudo), 





school voor voortgezet onderwijs 
(Montessori College), school voor 
vervolg onderwijs (Summa College), 
tandarts en het Genderpark. Door de 
ligging nabij directe uitvalswegen (Ring 
en oprit A2/N2) bent u snel onderweg in 
alle richtingen. In de straat is voldoende 
parkeergelegenheid (betaald en 
parkeervergunning) aanwezig.



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met 
toebehoren

X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, 
te weten

 - Kledingkast kleine 
kamer, boekenkasten 
kantoor, kasten op zolder

X

 - Alle inbouwkasten met 
legplanken

X

 

Raamdecoratie/zonwering 
binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - vitrages X

 - Gordijnen incl rails 
huiskamer en slaapkamer

X

 - Houten witte luxaflex op 
kantoor en kleedkamer

X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - parketvloer X

Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

 - laminaat X

 

Overig, te weten

 - schilderij ophangsysteem X

 - Geluidsboxen op de 
muur 4x

X

 - kapstok hal X

 - Houte achterwand (met 
elektra) achter het bed

X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met 
bovenkasten)

X

Keuken 
(inbouw)apparatuur, te 
weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/
combimagnetron

X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 - Keukenboiler X

 

Keukenaccessoires, te 
weten

Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

 - Planken in kelder X

 - Messen magneetstrip 
(hout)

X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende 
toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Badkamer met de 
volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/
installaties/veiligheid/
energiebesparing

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

Warmwatervoorziening, te 
weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Potten en losse 
onderdelen

X

 

Tuin - Verlichting/
installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of 
schemerschakelaar/
bewegingsmelder

X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in 
tuinhuis/berging

X

bewateringssysteem X

automatische computer 
voor bewateringssysteem

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/strijpsestraat42
https://bit.ly/strijpsestraat42
https://bit.ly/strijpsestraat42


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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