
Prins Bernhardlaan 4 Helmond





Stijlvolle en speels ingedeelde villa uit 
de 20’er jaren die deels is v.v. dubbele 
beglazing en dakisolatie. Het huis 
heeft een lichte woonkamer, aparte 
eetkamer, luxe keuken, (wijn)kelder, 
bijkeuken, 5 slaapkamers, mooie 
badkamer, garage, oprit en tuin 
rondom de gehele woning. Gelegen 
in de Oranjebuurt op nog geen 10 
minuten lopen van het centrum van 
Helmond en om de hoek van een 
basisschool, het Elkerliek ziekenhuis 
en het Warandepark. 



Prins Bernhardlaan 4

Helmond

Vraagprijs:

€ 1.275.000 k.k.

Bouwjaar

1920
Inhoud

1075 m³
Woonoppervlakte

254 m²
Perceeloppervlakte



750 m²
Aanvaarding



In overleg

Woningtype

Vrijstaande woning
Aantal slaapkamers

5
Aantal badkamers

1
Tuinligging en grootte


Oost, 365 m²

Parkeergelegenheid

Oprit en garage



Prins Bernhardlaan 4

Helmond

 Stijlvolle villa uit de 20'er jaren die 
geheel luxe is afgewerkt

 Mogelijkheid tot het parkeren van 
meerdere auto's op eigen terrein 
(oprit en garage)

 Volop privacy biedende tuin rondom 
de gehele woning

 Nog voorzien van veel authentieke 
elementen zoals glas-in-loodramen 
en een terrazzovloer

 Maar liefst 5 slaapkamers



Duurzaamheid

Prins Bernhardlaan
Energielabel

F

Isolatie

gedeeltelijk dubbel glas en dakisolatie

Verwarming

cv-installatie en open haard

Warm water: Daalderop elektrische 
boiler 2021 eigendom

Cv-installatie

Remeha Quinta Pro 2012 eigendom

Verdere aanwezige 

energie-besparende 

voorzieningen

- niet van toepassing

Mogelijke energiebesparende 
voorzieningen

- zonnepanelen

- drievoudig glas



Voorzijde

Tuin aan de voorzijde met 
een oprit (af te sluiten met 
een smeedijzeren poort) en 
toegang tot de woning en 
tuin rondom de woning. 







Begane grond

BEGANE GROND:

Entree/hal met het toilet, 
de trapopgang en toegang 
tot de keuken en 
woonkamer. De hal is nog 
afgewerkt met authentieke 
details zoals een 
terrazzovloer, glas-in-
loodramen en een houten 
lambrisering. 




Deels betegeld toilet met 
een inbouwcloset en 
fontein. 











Woonkamer met een 
antieke marmeren open 
haard en 2 erkers waarvan 
1 met tuindeuren naar de 
zijtuin. De kamer is circa 

46 m² groot en is voorzien 
van een parketvloer met 
band.




Eetkamer met tuindeuren 
naar de achtertuin en een 
erker met de originele glas-
in-loodramen. De eetkamer 
is evenals de woonkamer 
afgewerkt met een 
parketvloer met band.



Begane grond en kelder

Aparte keuken met een 
luxe Bulthaup keuken in 
hoekopstelling. De keuken 
is uitgerust met 2 inductie 
kookplaten, wokbrander, 
teppanyaki plaat, 
vlakscherm afzuigkap, 
combi-stoomoven, extra 
normale oven, koelkast en 
Quooker. De apparatuur is 
van het kwaliteitsmerk 
Gaggenau. Vanuit de 
keuken heeft u toegang tot 
de kelder.











Via buiten te bereiken 
bijkeuken met de 
aansluitingen voor de 
wasmachine en droger, 
meterkast en extra 
keukenmeubel met een 
vrieskast, oven en 
magnetron. 




KELDER:

Manshoge voorraadkelder 
met aansluitend een 
wijnkelder. 



















1ste verdieping

Overloop met aansluitend 

4 slaapkamers, bergkast en badkamer.




Geheel betegelde badkamer met een 
ligbad, inbouwcloset, inloopdouche 
met hand- en stortdouche en een 
dubbele wastafel met natuurstenen 
afwerking. 




Slaapkamer 1 is voorzien van een erker 
en is circa 18 m² groot. Deze kamer is 
momenteel in gebruik als werkkamer.




Slaapkamer 2 (circa 17 m²)  heeft 
toegang tot een balkon en inbouwkast. 




Slaapkamer 3 heeft een inbouwkast en 
is circa 10 m² groot.




Slaapkamer 4 is circa 21 m² groot en 
heeft ook de beschikking over een 
inbouwkast. 









2de verdieping

Overloop met aansluitend een 

5de slaapkamer, stookruimte en 
inloopkast met aansluitende 
bergruimte. Het plafond van de 
overloop is voorzien van een daklicht 
met glas-in-lood.




De stookruimte is voorzien van 

de cv-installatie, elektrische boiler en 
een dakraam.




De inloopkast beschikt over op maat 
gemaakte kasten. Aansluitend toegang 
tot een extra bergruimte.




Slaapkamer 5 heeft de beschikking 
over een dakkapel, dakraam, de 
originele houten spanten en vaste 
wastafel. Deze kamer is momenteel in 
gebruik als atelier.







Buiten

Onder architectuur  
aangelegde tuin rondom 
de gehele woning met een 
gazon, borders met 
volwassen beplanting, 
beregeningsinstallatie, 
diverse terrassen en een 
garage. De garage is 
voorzien van elektra en 
aluminium draaideuren. 







Plattegrond

Begane grond



Plattegrond

1ste verdieping



Plattegrond

2de verdieping



Plattegrond

Kelder en garage



Kadastrale kaart



Ligging

Prins Bernhardlaan 4 is  gelegen in de 
Oranjebuurt op nog geen 10 minuten 
lopen van het centrum van Helmond met al 
haar voorzieningen, een bioscoop, theater 
't Speelhuis, cultureel centrum 

De Cacaofabriek en het kasteel van 
Helmond. Tevens is de woning op 
loopafstand van een supermarkt, bushalte, 
het Elkerliek ziekenhuis, een tandarts, 
stadspark de Warande en een basisschool. 


In een straal van 5 minuten fietsen vindt u 
verder het NS station Helmond Centraal 
en diverse sportvoorzieningen (o.a. 
golfbaan, tennisbanen en hockeyvelden). 
Door de ligging nabij directe 
uitvalswegen (N270/Europaweg) bent u 
snel onderweg in alle richtingen.



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met 
toebehoren

X

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/
armaturen/lampen/
dimmers

X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, 
te weten

 - Kledingkast X

 - Kasten garage met 
uitzondering van lage kast, 
rekken en kastje atelier en 
rekken kelder

X

 

Raamdecoratie/zonwering 
binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - jaloezieën X

 - Vouwgordijn X

 

Vloerdecoratie, te weten

Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - plavuizen X

 - Trapbekleding X

 - Roedes trapbekleding X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X

 - Bank en bureaublad met 
staanders logeerkamer

X

 - Sisal tapijt logeerkamer X

 - Tafel en bureau atelier X

 - Kantoorkasten 
werkkamer

X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met 
bovenkasten)

X

Keuken 
(inbouw)apparatuur, te 
weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

 - combi-oven/
combimagnetron

X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 - koffiezetapparaat X

 - RVS keukenmeubel X

 

Keukenaccessoires, te 
weten

 - Bulthaup keukenbehoren X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende 
toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 - Make up spiegel X

 

Badkamer met de 
volgende toebehoren

 - ligbad X

Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/
installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

Kluis X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en 
overige inbraakpreventie

X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Zonwering buiten X

Warmwatervoorziening, te 
weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

Beplanting X

Tuinmeubels X

 

Tuin - Verlichting/
installaties

Buitenverlichting X

Hanglampen tuin X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek 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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