
Wickenburg 11 Eindhoven





Fijne patiobungalow met een 

L-vormige woonkamer, moderne 
keuken uit 2021, 2 slaapkamers en 
beschutte patiotuin op het zuiden 
met berging en achterom. Groen 
gelegen in de wijk Genderbeemd 
nabij winkelcentrum Kastelenplein, 
basisscholen, openbaar groen en op 
nog geen 15 fietsminuten van ASML, 
de High Tech Campus en het 
centrum van Eindhoven.



Wickenburg 11

Eindhoven

Vraagprijs:

€ 375.000 k.k.

Bouwjaar

1989
Inhoud

296 m³
Woonoppervlakte

86 m²
Perceeloppervlakte



189 m²
Aanvaarding



In overleg

Woningtype

Bungalow
Aantal slaapkamers

2
Aantal badkamers

1
Tuinligging en grootte


Zuid, 64 m²

Parkeergelegenheid

Openbaar parkeren



Wickenburg 11

Eindhoven

 Levensloop bestendige bungalow
 Grote en lichte woonkamer met 

schuifpui naar de tuin
 Aparte ruime keuken uit 2021
 Besloten en volop privacy biedende 

tuin op het zuiden



Duurzaamheid

Wickenburg 11
Energielabel

B

Isolatie

dubbel glas

Verwarming

c.v.-ketel

Warm water

c.v.-ketel

Cv-installatie

2015

Verdere aanwezige 

energie-besparende 

voorzieningen

- niet van toepassing

Mogelijke energiebesparende 
voorzieningen

- drievoudig glas

- zonnepanelen



Wickenburg 11

Entree/hal met de 
meterkast, het toilet en 
toegang tot de woonkamer 
en een slaapkamer. Het 
toilet is deels betegeld en 
voorzien van een staand 
closet en fonteintje. 




Woonkamer van circa 37 
m2 met een schuifpui naar 
de tuin. De woonkamer is 
afgewerkt met een 
laminaatvloer die 
doorloopt in de gehele 
woning met uitzondering 
van het sanitair.  







Aparte keuken met een 
keukenmeubel in 
wandopstelling (2021). 

De keuken is uitgerust met 
een 4-pits gaskookplaat, 
afzuigkap, koelkast, vriezer, 
spoelbak, oven en 
vaatwasser. Aansluitend 
een bijkeuken. 




De bijkeuken is voorzien 
van de cv-installatie, 
aansluitingen voor de 
wasmachine en deur naar 
de voorzijde van de 
woning. 



Wickenburg 11

Slaapkamer 1 is circa 13 m2 groot en is 
voorzien van een deur naar de tuin, 
toegang tot de badkamer, airco 
(verwarming en koeling) en een 
inbouwkast. Slaapkamer 2 is voorzien 
van een lichtkoepel en deur naar 

de badkamer. De kamer is circa 7 m2 
groot. 




Deels betegelde badkamer met een 
ligbad met douchescherm, toilet, 
mechanische ventilatie en vaste 
wastafel in meubel. 




Buiten:

L-vormige achtertuin gelegen op het 
zuiden met borders met beplanting, 
bestrating en kunststof berging.























Plattegrond



Plattegrond

Berging



Kadastrale kaart



Ligging

Wickenburg 1 is gelegen aan een rustige 
straat in de wijk Genderbeemd, stadsdeel 
Gestel. De woning is heerlijk gelegen nabij 
een groene zone die helemaal doorloopt 
tot aan de Genneper Parken. Tevens is de 
woning gelegen nabij het gezellige 
overdekte winkelcentrum Kastelenplein 
met al haar voorzieningen. Daarnaast 
bevindt zich in de directe nabijheid een 
bushalte, een huisartsenpraktijk, apotheek, 

fitnesscentrum en 4 basisscholen. 

De wijk is gelegen midden tussen het 
centrum van Eindhoven en Veldhoven en 
nabij directe uitvalswegen (A2/A67). 
Dankzij deze centrale ligging bent u in 
minder dan 15 fietsminuten bij ASML, 

de High Tech Campus, het Maxima 
Medisch Centrum of het centrum van 
Eindhoven of Veldhoven.



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - losse (hang)lampen X

 - chandelier(without lights) X

 - Lights in Bathroom and 
Toilet

X

 

(Losse)kasten, legplanken, 
te weten

 - schuifdeurkast 
ouderslaapkamer

X

 - kasten in de bijkeuken X

 

Raamdecoratie/zonwering 
binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

Keukenblok (met 
bovenkasten)

X

Keuken 
(inbouw)apparatuur, te 
weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 - Inventum Plintboiler X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende 
toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 - bidet handdoucheset X

 - Electrical Exhaust Fan X

 

Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

Badkamer met de 
volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - Electrical Exhaust Fan X

 

Woning - Exterieur/
installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Warmwatervoorziening, te 
weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

 

Tuin - Verlichting/
installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of 
schemerschakelaar/
bewegingsmelder

X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - tuin pot 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/wickenburg11
https://bit.ly/wickenburg11
https://bit.ly/wickenburg11


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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