
Nederlandplein 88 Eindhoven





Heerlijk licht 4-kamer appartement 
op de 7de verdieping met deels HR+
+ beglazing en energielabel C. 

Het appartement beschikt over een 
ruime woonkamer, aparte keuken, 
maar liefst 3 slaapkamers, nette 
badkamer, balkon op het westen met 
weids uitzicht en eigen berging. 
Gelegen in de wijk Woenselse Heide 
nabij winkels, scholen, 
sportfaciliteiten, het Henri 
Dunantpark en directe uitvalswegen. 



Nederlandplein 88

Eindhoven

Vraagprijs:

€ 280.000 k.k.

Bouwjaar

1970
Inhoud

280 m³
Woonoppervlakte

87 m²
Servicekosten



€ 180 p/m
Aanvaarding



In overleg

Woningtype

Appartement
Aantal slaapkamers

3
Aantal badkamers

1
Balkon en ligging

6 m², west
Parkeergelegenheid

Openbaar parkeren



Nederlandplein 88

Eindhoven

 Ruim en licht 4-kamer-appartement
 Grote raampartijen zorgen voor 

optimale lichtinval
 De mogelijkheid bestaat om 

slaapkamer 1 of 2 verder bij de 
woonkamer te trekken waardoor een 
grotere leefruimte ontstaat. Het is ook 
mogelijk om slaapkamer 2 en 3 bij 
elkaar te voegen om een grote 
master bedroom te creëren

 Gezonde en professionele VvE. De 
servicekosten bedragen ca. € 180 per 
maand voor de woning en berging. 
Daarbij komt een voorschot ca. € 60 
per maand voor de stookkosten



Duurzaamheid

Nederlandplein 88
Energielabel

C

Isolatie

dubbel glas - overwegend HR++

Verwarming

blokverwarming

Warm water

geiser huur (€ 9,70 p/m)

Cv-installatie

niet van toepassing

Verdere aanwezige 

energie-besparende 

voorzieningen

niet van toepasssing



Appartement

Begane grond:

Centrale entree met de 
brievenbussen en 
intercom. Aansluitend de 
centrale hal met de lift en 
het trappenhuis. 




Tussenverdieping:

Eigen berging van 8 m² en 
voorzien van elektra. 




7de verdieping

Galerij met toegang tot de 
appartementen. Vanaf de 
galerij heeft u toegang tot 
de meterkast. 







Appartement:

Vestibule met aansluitend 
de hal met het toilet, 

de keuken, badkamer, 

2 slaapkamers en 
woonkamer. De vestibule 
en hal zijn afgewerkt met 
een PVC vloer. Het deels 
betegelde toilet is voorzien 
van een staand closet en 
fonteintje. 




Woonkamer van circa 

28 m² met een grote 
raampartij, inbouwkast en 
deur naar het balkon. 

De kamer is afgewerkt met 
een laminaatvloer.



Appartement

Balkon van circa 6 m² op 
het westen met een weids 
uitzicht op de omliggende 
omgeving.




Aparte keuken met een 
keukenmeubel in 
wandopstelling en 
tegelvloer. De keuken is 
uitgerust een 4-pits 
gasfornuis met oven, 
spoelbak en de geiser 
(huur). 




Slaapkamer 1 is circa 12 m² 
groot en heeft toegang tot 
het balkon grenzend aan 
de woonkamer. 


Slaapkamer 2, direct 
grenzend aan de 
woonkamer, wordt 
momenteel gebruikt als 
eetkamer en is circa 13 m² 
groot. 

Slaapkamer 3 is circa 10 m² 
groot en heeft 

2 inbouwkasten. 




Deels betegelde badkamer 
met een inloopdouche, 
vaste wastafel en de 
aansluiting voor de 
wasmachine. 

















Plattegrond

Appartement



Plattegrond

Berging



Ligging

Nederlandplein 88 is gelegen in de wijk 
Woenselse Heide, stadsdeel Woensel. 
Grenzend aan het gelijknamige 
buurtwinkelcentrum Nederlandplein met 
o.a. 3 supermarkten, een dierenarts, drogist 
en diverse eetgelegenheden. Tevens ligt 
het appartement op loopafstand van een 
wijkcentrum, het Henri Dunantpark, 
tandarts en 3 basisscholen. In een straal van 
15 minuten vindt u o.a. winkelcentrum 

Woensel XL, sportfaciliteiten aan de 
Vijfkamplaan/Marathonloop, het 
Catharina Ziekenhuis en het Maxima 
Medisch Centrum Eindhoven. Het 
centrum van Eindhoven is circa 20 
minuten fietsen. Diverse buslijnen 
brengen u in dezelfde tijd ook naar het 
centrum van de stad. Gelegen nabij 
directe uitvalswegen (John F 
Kennedylaan, Huizingalaan en A50).



Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/
armaturen/lampen/
dimmers

X

 - losse (hang)lampen X

 - zilveren hanglamp in de 
slaapkamer

X

 - paarse glazen hanglamp 
in de eetkamer

X

 

(Losse)kasten, legplanken, 
te weten

 - legplank slaapkamer 
muur

X

 - witte marmeren legplank 
hal

X

 

Raamdecoratie/zonwering 
binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - houten rolgordijn 
slaapkamer

X

 - witte deurgordijn eerste 
deur in de hal

X

 

Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 - pvc vloer in de hal X

 

Overig, te weten

 - zwarte losse 
kapstokhaken hal

X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met 
bovenkasten)

X

Keuken 
(inbouw)apparatuur, te 
weten

 - (gas)fornuis X

 - magnetron X

 - oven X

 - koelkast X

 

Keukenaccessoires, te 
weten

 - houten bijkeukenkast X

 - houten legplanken muur X

 

Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende 
toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 - marmeren plank boven 
toilet aan de muur

X

 - los wandspiegeltje X

 

Badkamer met de 
volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - planchet X

 - wasmachine X

 - droogmachine X

 

Woning - Exterieur/
installaties/veiligheid/
energiebesparing

Telefoonaansluiting/
internetaansluiting

X

Warmwatervoorziening, te 
weten

 - geiser X

Blijft achter Gaat mee Ter 
overname

 

Isolatievoorzieningen 
(voorzetramen/
radiatorfolie etc.), te weten

 - radiatorfolie X

 

Overig - Contracten

geiser Moet 
worden over

genomen

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/nederlandplein88
https://bit.ly/nederlandplein88
https://bit.ly/nederlandplein88


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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