
Bijenlaan 1 a Son En Breugel





Volledig geïsoleerde en uitgebouwde 
hoekwoning uit 2017 met 
energielabel A! Het huis beschikt over 
een woonkamer met schuifpui, 
moderne open keuken, 4 slaapkamers 
(5 mogelijk), eigentijdse badkamer en 
een zonnige achter- en zijtuin op het 
zuidwesten met een berging. Rustig 
gelegen aan een fietspad in de wijk 
De Gentiaan nabij een basisschool, 
supermarkt, huisarts, 
sportvoorzieningen, openbaar groen 
en uitvalswegen. 



Bijenlaan 1 a

Son En Breugel

Vraagprijs:

€ 499.000 k.k.

Bouwjaar

2017
Inhoud

526 m³
Woonoppervlakte

146 m²
Perceeloppervlakte



227 m²
Aanvaarding



In overleg

Woningtype

Hoekwoning
Aantal slaapkamers

4 (5 mogelijk)
Aantal badkamers

1
Tuinligging en grootte


Zuidwest, 135 m²

Parkeergelegenheid

Openbaar parkeren



Bijenlaan 1 a

Son En Breugel

 Jonge hoekwoning uit 2017
 Het huis is op de begane grond en 

de 1ste verdieping over de gehele 
breedte uitgebouwd

 De mogelijkheid bestaat om een 
aparte 5de slaap-, werk- of 
hobbykamer te realiseren op de 2de 
verdieping

 Grote zij- en achtertuin gelegen op 
het zonnige zuidwesten

 De woning is voorzien van een 
glasvezelaansluiting

 Het huis is uitgerust met houten 
kozijnen met HR++ beglazing. De 
ramen op de 1ste verdieping aan de 
achterzijde zijn voorzien van 
elektrische rolluiken



Duurzaamheid

Bijenlaan 1 a
Energielabel

A, geldig tot 26-10-2026

Isolatie

volledig geisoleerd

Verwarming

c.v.-ketel, vloerverwarming deels

Warm water

c.v.-ketel

Cv-installatie

Intergas 2017

Verdere aanwezige 

energie-besparende 

voorzieningen

- HR++ beglazing

Mogelijke energiebesparende 
voorzieningen

- zonnepanelen



Begane grond

Entree/hal met de 
meterkast, het toilet, de 
trapopgang en toegang tot 
de woning. Geheel 
betegeld toilet met een 
inbouwcloset en fonteintje. 




Woonkamer van circa 

36 m2 met een trapkast, 
schuifpui en inbouwwand 
met gashaard en ruimte 
voor een televisie. 

De kamer is afgewerkt met 
een tegelvloer die 
doorloopt over de gehele 
begane grond met 
vloerverwarming. 





Open keuken aan de 
voorzijde van de woning 
met een kookeiland en 
extra zijraam. De keuken is 
uitgerust met een 5 pits 
gaskookplaat met 
wokbrander, afzuigkap, 
diepvries, koelkast, 
vaatwasser op hoogte en 
combioven. 











1ste verdieping

Overloop met aansluitend 

3 slaapkamers en de badkamer. 

De overloop is afgewerkt met een 
laminaatvloer die doorloopt in de 
slaapkamers. 




Slaapkamer 1 is circa 12 m2 groot en is 
gelegen aan de voorzijde van het huis. 

Slaapkamer 2 is gelegen aan de 
achterzijde van het huis en is circa 

17 m2 groot. De kamer is voorzien van 
airco (2021) en elektrische rolluiken.

Slaapkamer 3 (ca. 12 m2)  is ook 
gelegen aan de achterzijde van het huis 
en heeft ook de beschikking over 
rolluiken. 




Geheel betegelde badkamer met een 
inloopdouche, ligbad, dubbele wastafel 
in meubel en inbouwcloset.









2de verdieping

Via een vaste trap te 
bereiken kamer met de cv-
installatie, een dakraam 
(2022), de aansluitingen 
voor de wasmachine en 
bergruimte onder de 
schuine kanten. 

Deze kamer is afgewerkt 
met een laminaatvloer die 
doorloopt over de gehele 
verdieping. 

De mogelijkheid bestaat 
om een aparte 5de slaap-, 
werk- of hobbykamer te 
realiseren op de 
verdieping. 







Aansluitend een 4de slaap, 
werk of hobbykamer met 
een dakkapel (2022) en 
bergruimte onder de 
schuine kanten. 





Buiten

Zij- en achtertuin gelegen 
op het zuidwesten met een 
terras, gazon, borders met 
beplanting, berging en 

2 “achteroms” (een naar de 
voorzijde en de andere 
naar de achterzijde). 





Plattegrond

Begane grond



Plattegrond

1ste verdieping



Plattegrond

2de verdieping



Plattegrond

Berging



Kadastrale kaart



Ligging

Bijenlaan 1A is rustig gelegen in de wijk 

De Gentiaan. Aan de voorzijde ligt de 
woning aan een fietspad. Op loopafstand 
van een basisschool (BS De Ruimte), 
kinderdagopvang, supermarkt (Plus), 
huisarts en diverse sportvoorzieningen. 

Het centrum van Son met al haar winkels en 
gezellige restaurants is circa 10 minuten 
fietsen. Het huis is tevens gelegen nabij 
diverse groene gebieden zoals de Dommel 

Vallei, de Sons Bossen en het 
buitengebied. Het centrum van 
Eindhoven is circa 20 minuten rijden en is 
in 40 minuten te bereiken met de bus. 
Door de ligging nabij directe 
uitvalswegen (A50, A2/N2 en John F 
Kennedylaan) bent u snel onderweg in 
alle richtingen.



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

Woning - Interieur

(Gas)kachels X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/
armaturen/lampen/
dimmers

X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, 
te weten

 - Pax kasten X

 

Raamdecoratie/zonwering 
binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - vitrages X

 - lamellen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Overig, te weten

Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

 - Houten balken bij 
gaskachel en tv

X

 - Tafel en stoelen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met 
bovenkasten)

X

Keuken 
(inbouw)apparatuur, te 
weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - combi-oven/
combimagnetron

X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende 
toebehoren

 - toilet X

Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

 - fontein X

 

Badkamer met de 
volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - Muziekboxjes in 
badkamer

X

 

Woning - Exterieur/
installaties/veiligheid/
energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en 
overige inbraakpreventie

X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Rolluiken X

Telefoonaansluiting/
internetaansluiting

X

Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

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

Kasten/werkbank in 
tuinhuis/berging

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

https://bit.ly/bijenlaan1a
https://bit.ly/bijenlaan1a
https://bit.ly/bijenlaan1a


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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