Graslook 9, Eindhoven

Graslook 9, Eindhoven
In Graswijk, onderdeel uitmakende van de moderne woonwijk Meerhoven, is deze onder
architectuur gebouwde villa gelegen. De woning heeft een schitterende vide in de
woonkamer die de herkenbare verschijningsvorm van de buitenzijde naar binnen haalt.
Het contact tussen boven en beneden wordt hierdoor optimaal mogelijk gemaakt en geeft
een speels effect aan de indeling.
Er is voldoende ruimte voor een groot gezin. Er zijn namelijk 5 slaapkamers, tuinkamer en
een inpandige garage die gebruikt kan worden als speel- of werkkamer. Het recentelijk
gebouwde tuinhuis kan plaats bieden voor tuingereedschap en het stallen van fietsen.
Meerhoven is erg gewild vanwege de korte ontsluiting naar randweg Eindhoven, goede
fiets- en busverbinding naar Eindhoven, HighTech campus en ASML. Op loopafstand zijn
het winkelcentrum, basisschool en kinderdagverblijf gelegen.

ALGEMEEN:
Woonoppervlakte: 222 m²
Inhoud: 1203 m³
Perceeloppervlakte: 469 m²
Bouwjaar: ca. 2005
Onder moderne architectuur gebouwde Villa met voldoende ruimte voor een groot gezin!;
Centrale verwarming via energievriendelijke stadsverwarming;
WTW-systeem (warmte-terug-win), energiebesparend vanwege hergebruik van de
warmte;
Enorme vide die rechtstreeks contact mogelijk maakt tussen begane grond en eerste
verdieping;
Woning is volledig geïsoleerd en gedeeltelijk voorzien van vloerverwarming;
Woning beschikt over een ruime kelder met tegelvoer;
In 2012 is de tuinkamer en 5e slaapkamer gerealiseerd;
Goede ontsluiting naar randweg Eindhoven (snelweg A2 en A67);
Zeer goede busverbinding naar Citycentrum Veldhoven, ASML, HighTech campus en
centrum Eindhoven;
Op loopafstand van winkelcentrum, sportverenigingen, kinderopvang en basisschool
‘De Startbaan’.

BEGANE
GROND
Entree
Bij binnenkomst valt direct de hardhouten (Merbau) trap op die verbinding mogelijk maakt
naar de eerste verdieping. Uw ogen worden met de trap mee naar boven geleid
waardoor ook de enorme hoogte van het huis wordt benadrukt.
De hal biedt daarnaast toegang tot de woonkamer, woonkeuken en toiletruimte. De hal
beschikt over een antracieten tegelvloer met vloerverwarming, garderobe nis en stucwerk
wanden en plafond.
Toilet
De wanden van het toilet zijn betegeld met marmer en de vloertegel is keurig vanuit de
hal doorgelegd. Het toilet beschikt daarnaast over een wandcloset en fonteintje.
Woonkamer
Via openslaande deuren is de woonkamer vanuit de hal bereikbaar. De woonkamer staat
in open verbinding met de woonkeuken en vormen samen een U-vormige ruimte.
De woonkamer is zeer royaal en beschikt over een vide waardoor het in open verbinding
staat met de overloop op de eerste verdieping. Dit geeft tevens een ruimtelijk gevoel. De
woonkamer is praktisch ingedeeld waardoor het op meerdere manieren ingedeeld kan
worden.
De woonkamer beschikt over een hardhouten vloer (Merbau), fijn stucwerk wanden en
stucwerk plafond met inbouwspots. Aan de zijkant van de woonkamer zijn openslaande
tuindeuren die verbinding met de zij tuin mogelijk maakt. Bij de openslaande tuindeuren
bevindt zich een glasplaat in de vloer om de kelder ook van daglicht te voorzien.

BEGANE
GROND
Woonkeuken
De woonkeuken staat in open verbinding met de woonkamer maar is ook te bereiken via
openslaande deuren in de hal.
Moderne licht grijze wandopstelling van Bruynzeel met grote melkglazen bovenkasten
welke voorzien zijn van inbouwverlichting, grote 4-pits kookplaat (Miele), roestvrijstalen
afzuigkap (Itho), inbouw oven (Miele) en vaatwasser (Miele). Er is meer dan voldoende
ruimte voor het plaatsen van bijvoorbeeld een Amerikaanse koelkast.
Ook in de keuken is de onderhoudsvriendelijke, antracieten tegelvloer met
vloerverwarming gelegen.
Tuinkamer
In 2012 is de tuinkamer aangebouwd aan de woonkeuken. Voor het speelse effect en het
mooi zicht over het maaiveld van de achtertuin is het 2-treden verdiept, (circa 35 cm) ten
opzichte van de woning. De achterzijde van de aanbouw is voorzien van een groot raam
en aan de zijkant zijn er openslaande tuindeuren voor optimale verbinding met buiten. In
de tuinkamer is ook gebruik gemaakt van de hardhouten vloer (Merbau). De tuinkamer
beschikt over inbouwverlichting (Modular). Tevens zijn er voorzieningen aangelegd voor
het realiseren van een (pellet) kachel in de tuinkamer zelf of in de aangrenzende
woonkeuken.
Inpandige garage
De inpandig te bereiken garage is met de auto toegankelijk via een elektrisch bedienbare
sectionaaldeur (Hormann). Tussen de aanbouw en de garage is een toegangsportaal
zodat u of uw kinderen schoon de garage c.q. de woning kunnen betreden.
De garage is tijdens de bouw al voorzien van een tegelvloer met vloerverwarming, een
radiator, vast raam met isolatieglas, stucwerk plafond en stortbak. Deze ruimte leent zich
dus ook uitermate goed voor een speel- of werkkamer.
Kelder
Deze manshoge kelder is gelegen tussen de woonkamer en woonkeuken. Bij de
trapafgang is er een berggedeelte waar de verdelers van de vloerverwarming en
witgoedaansluitingen zijn gelegen. Dit gedeelte is ook betegeld en voorzien van een
schrobputje.
Ook de keldervloer is geheel betegeld en kent fijn stucwerk wanden en plafond. De trap
van de kelder is zelfs uitgevoerd in hardhout (Merbau).

EERSTE
VERDIEPING
Overloop
Opvallend lichte overloop met balustrade van roestvrijstaal die scheiding vormt tussen de
overloop en de vide. Er is voldoende ruimte voor het creëren van een werkplek. De
overloop is dan ook voorzien van een internetaansluiting.
Het hoge plafond is afgewerkt met sierlijk teakhout en voorzien van twee dakramen en
inbouwspots.
Slaapkamer 1 en 2
Aan de voorzijde zijn twee slaapkamers in spiegelbeeld van elkaar gelegen en maken
gezamenlijk gebruik van de tussengelegen doucheruimte. De slaapkamers hebben
voorbereidingen voor het monteren van een wastafel. De slaapkamers zijn ieder afgewerkt
met een houten beukenvloer en ter hoogte waar eventueel een wastafel gemonteerd kan
worden, is de vloer betegeld met marmeren tegels. Ook hier zijn de wanden en het
plafond voorzien van fijn stucwerk en internetaansluiting.
Doucheruimte
Volledig betegelde ruimte met doucheopstelling en frans balkon met deur waardoor u de
ruimte in zeer korte tijd kunt ventileren.
Slaapkamer 3,4 en 5
Via een gang zijn de drie overige slaapkamers en 2e badkamer te bereiken.
Slaapkamer 3 en 4 hebben een laminaatvloer en fijn stucwerk wanden en plafonds en zijn
beide voorzien van internetaansluiting.
Slaapkamer 5 is boven de tuinkamer gelegen en in 2012 gerealiseerd. Deze ruime
slaapkamer beschikt over vloerverwarming, radiator, internetaansluitingen, inbouwverlichting
(Modular) is voorzien van (weggewerkte) voorbereidingen voor het monteren van een
wastafel.
Badkamer
Comfortabele en volledig betegelde badkamer met marmeren tegelvloer, douche, ligbad,
dubbele wastafel, wandcloset en radiator.

TWEEDE
VERDIEPING
Zolderruimte I
Via een vlizotrap in de voorste slaapkamer is deze zolder te bereiken. Op de zolder is de
WTW-installatie (t.b.v. ventilatie voorzijde woning) en een radiator aanwezig.
Zolderruimte II
Bereikbaar in de ouderslaapkamer via een vlizotrap. Ook op deze zolder is een WTWinstallatie gelegen (t.b.v. ventilatie achterzijde woning) en een Daalderop warmwaterboiler
(elektrisch). Deze boiler is momenteel niet in gebruik.
Door de constructeur is tijdens de bouw rekening gehouden voor de realisatie van een
vaste trap naar de zolderruimte.

EXTERIEUR
Degelijk gebouwd tuinhuis (bouwjaar 2018) met betonnen fundering, wanden bestaande
uit gedeeltelijk metselwerk en geïmpregneerde douglas rabatdelen. Het dak is duurzaam
uitgevoerd met zinkwerk. De vloer is netjes afgewerkt met een imitatie leistenen tegelvloer
en de binnenwanden en binnenzijde dak zijn voorzien van gegronde okoume multiplex
platen.
In de tuin zijn meerdere buitenkranen aanwezig voor het eenvoudig kunnen besproeien
van de tuin. De tuin is keurig aangelegd met diverse beukenhagen, gazon en sierlijke
kinderkopjes. Tijdens de zonnige dagen is het heerlijk vertoeven op de hardhouten
bankirai vlonder(s). De dak platanen zorgen voor de nodige schaduw tijdens de warme
dagen.
De achtertuin is goed bereikbaar via het naastgelegen openbare pad.
De oprit is voorzien van sierlijke kinderkopjes en biedt plaats aan twee auto’s. Ook zijn er
twee openbare parkeerplaatsen voor de woning. Er is dus voldoende parkeergelegenheid
voor een groot gezin of familiebezoekjes.
Er is al een zware stalen constructie gerealiseerd voor het maken van een grote carport.

Kadaster
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Lijst van zaken
Blijft achter
Woning - Interieur
(Voorzet) openhaard met toebehoren
Allesbrander
Houtkachel
(Gas)kachels
Designradiator(en)
Radiatorafwerking
Verlichting, te weten
- inbouwspots/dimmers
- opbouwspots/armaturen/lampen/
dimmers
- losse (hang)lampen
- buitenverlichting
-

(Losse)kasten, legplanken, te weten
-

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten
- gordijnrails
- gordijnen
- overgordijnen
- vitrages
- rolgordijnen
- lamellen
- jaloezieën
- (losse) horren/rolhorren
-

Vloerdecoratie, te weten
- vloerbedekking
- parketvloer
- houten vloer(delen)
- laminaat
- plavuizen

Gaat mee

Ter overname

NVT

Lijst van zaken
Blijft achter
-

Overig, te weten
- spiegelwanden
- schilderij ophangsysteem
-

Woning - Keuken
Keukenblok (met bovenkasten)
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten
- kookplaat
- (gas)fornuis
- afzuigkap
- magnetron
- oven
- combi-oven/combimagnetron
- koelkast
- vriezer
- koel-vriescombinatie
- vaatwasser
- Quooker
- koffiezetapparaat
-

Keukenaccessoires
- verlichting in bovenkasten
-

Woning - Sanitair/sauna
Sauna met toebehoren

Toilet met de volgende toebehoren
- toilet
- toiletrolhouder

Gaat mee

Ter overname

NVT

Lijst van zaken
Blijft achter
- toiletborstel(houder)
- fontein
-

Badkamer met de volgende toebehoren
- ligbad
- jacuzzi/whirlpool
- douche (cabine/scherm)
- stoomdouche (cabine)
- wastafel
- wastafelmeubel
- planchet
- toiletkast
- toilet
- toiletrolhouder
- toiletborstel(houder)
- Spiegels
-

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing
Schotel/antenne
Brievenbus
(Voordeur)bel
Alarminstallatie
(Veiligheids)sloten en overige
inbraakpreventie
Rookmelders
Screens/rolluiken
CV met toebehoren
(Klok)thermostaat
Mechanische ventilatie
Luchtbehandeling
Telefoonaansluiting/internetaansluiting
Veiligheidsschakelaar wasautomaat
Waterslot wasautomaat
Zonnepanelen

Gaat mee

Ter overname

NVT

Lijst van zaken
Blijft achter
Airconditioning met toebehoren

Warmwatervoorziening, te weten
- via CV-installatie
- boiler
- close-in boiler
- geiser
- Warmtewisselaar
- Radiatoren met thermostaatkranen

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/
radiatorfolie etc.), te weten
-

Tuin - Inrichting
Tuinaanleg/bestrating
Beplanting
Tuinverlichting

Tuin - Verlichting/installaties
Buitenverlichting
Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder

Tuin - Bebouwing
Tuinhuis/buitenberging
Kasten/werkbank in tuinhuis/berging
(Broei)kas

Tuin - Overig
Overige tuin, te weten
- (sier)hek
- vlaggenmast(houder)

Gaat mee

Ter overname

NVT

Lijst van zaken
Blijft achter
-

Overig - Overig
CV/geiser/boiler
Keuken/tuin/kozijnen
Intelligente thermostaten e.d.
Stadsverwarming
Zonnepanelen

Gaat mee

Ter overname

NVT

Voorbehouden
Deze brochure is afgedrukt als hulpmiddel, uitsluitend om u zo goed mogelijk te kunnen oriënteren over globale indeling en
grove afwerking. De gegevens zijn meestal afkomstig van een ons ter hand gestelde tekening en informatie. Het kan dus
zijn dat deze brochure afwijkt van de realiteit. De realiteit ziet u tijdens een bezichtiging en daarvan moet u uitgaan. “Wij
wijzen u er uitdrukkelijk op dat u aan de brochure geen enkel recht kunt ontlenen, ook niet aan afmetingen, oppervlaktes en
inhoud”.

Bieding
Een bieding houdt in, dat de koper een voorstel doet over o.a. de prijs, de aanvaardingsdatum, roerende zaken, alsmede
ontbindende voorwaarden die hem aan de koop binden. De koper dient zich, voordat hij tot onderhandeling overgaat, op de
hoogte te stellen van zijn financieringsmogelijkheden op basis van onder meer arbeidssituatie, inkomen, leningen en andere
persoonlijke verplichtingen.

Kosten koper (K.K.)
Deze afkorting wordt bijna altijd toegevoegd aan de aanbiedingsprijs van een bestaande woning. Wanneer dit het geval is
dient de koper rekening te houden met een aantal bijkomende kosten:
• Overdrachtsbelasting (2%)
• Notariskosten voor de eigendomsoverdracht
• Kosten inschrijving kadaster
Gemiddeld komen deze kosten neer op ongeveer 3% van de koopsom. Overigens wordt de overdrachtsbelasting niet
berekend over roerende zaken die de koper overneemt van de verkoper. Daarnaast maakt u bij ‘kosten koper’ nog andere
kosten. Het gaat dan om van uw belastbaar inkomen- aftrekbare kosten als:
• Afsluitprovisie over de lening bij de bank
• Eventuele kosten Nationale Hypotheek Garantie
• Taxatiekosten
• Notariskosten voor de hypotheekinschrijving

Vrij op naam (V.O.N.)
Van ‘vrij op naam’ is meestal sprake bij nieuwbouwwoningen. De kosten van inschrijven in het kadaster, de
overdrachtsbelasting en de notariskosten voor de eigendomsoverdracht worden door de verkoper betaald. Met welke lasten
(naast hypotheeklasten) krijg ik te maken als ik een huis koop in plaats van huur?
Er zijn enkele lasten, die een huurder niet hoeft te betalen. Hieronder een overzicht:
• Het eigenwoningforfait
• De OZB, onroerende-zaakbelasting
• Waterschapslasten
• Opstalverzekering
De waterschapslasten en de OZB-tarieven verschillen per waterschap en per gemeente.

Nationale Hypotheek Garantie (N.H.G.)
Als u een hypotheek afsluit maakt u samen met de geldverstrekker afspraken over de betaling van uw hypotheeklasten. Er
kunnen zich echter situaties in uw leven voordoen, waardoor het aflossen van de hypotheek niet meer mogelijk is. Het kan
zijn dat u in zo’n geval uw woning moet verkopen en dat de opbrengst van uw woning lager is dan het bedrag dat u nog
moet terugbetalen. Er ontstaat dan een restantschuld. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen betaalt deze
restantschuld aan de geldverstrekker. Wanneer u geen schuld heeft aan de gedwongen verkoop, bijvoorbeeld als uw
inkomen daalt door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid of als een van beide inkomens wegvalt door bijvoorbeeld
scheiding, kan het waarborgfonds u deze schuld kwijtschelden en hoeft u dit bedrag dus niet meer terug te betalen.
Voorwaarde hiervoor is dat u hebt meegeholpen de restantschuld zoveel mogelijk te beperken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat
als u betalingsachterstanden heeft, u contact opneemt met de bank om te bekijken hoe u deze achterstand kunt inlopen.

Wat wordt bedoeld met een overbruggingskrediet?
Het kan zijn dat u op een gegeven moment twee huizen in bezit heeft, uw oude huis en het nieuwe huis. De eventuele
overwaarde van het oude huis heeft u dan ook nog niet tot uw beschikking, maar heeft u wel nodig voor de koop van het
nieuwe huis. In overleg met de bank kunt u dit kapitaal tijdelijk lenen.

Wet Koop Onroerende Zaken (bedenktijd)
Als u een woning koopt krijgt u sinds 1 september 2003 drie dagen bedenktijd. Gedurende deze periode kunt u de
overeenkomst alsnog ongedaan maken. U krijgt zo de gelegenheid om een deskundige te raadplegen. De bedenktijd begint
zodra de koper de (door beide partijen) getekende akte of een kopie daarvan krijgt overhandigd.

Wat is een optie en hoe kan ik een optie vragen?
Het kan zijn dat u als koper een huis ziet dat u wel aanspreekt. U wilt echt nog niet direct een bod uitbrengen op het huis
omdat er nog gevoelens van twijfel aanwezig zijn. Op zo’n moment kunt u bij de verkoper een optie vragen. De verkoper
verklaart dan dat hij gedurende een bepaalde periode de woning alleen aan u te koop aanbiedt. De duur van de optie moeten
de koper en de verkoper in overleg beslissen. Nadat de duur van de optie verstreken is, kan de verkoper het huis weer aan
iedereen aanbieden. U kunt eventueel een tweede optie nemen wanneer er al iemand anders een optie heeft gekregen op een
huis. Gaat die koop niet door, dan komt u als volgende aan bod.

De onderzoeksplicht
Als koper moet u vragen stellen over de woning, het perceel en de omgeving, die de verkoper naar waarheid dient te
beantwoorden. Een verkoper kan uiteraard slechts mededelen wat hij weet. Bij oude huizen doet u er verstandig aan een
bouwkeuring te laten uitvoeren. Zo krijgt u inzicht in de mogelijke gebreken en de kosten van herstelwerkzaamheden.
Daarnaast kunt u onderzoek doen naar het bestemmingsplan. Hierdoor komt u te weten wat de bouw- en
gebruiksmogelijkheden zijn van het perceel en van de aangrenzende percelen. Als de verkoper echter weet dat een
naastgelegen perceel binnenkort bebouwd gaat worden, moet hij dit aan de koper mededelen.

De meldingsplicht
De verkoper van een huis heeft een meldingsplicht. Niet zichtbare of slecht zichtbare gebreken die bij de verkoper bekend
zijn moeten aan de koper gemeld worden voordat de koop gesloten wordt. Niet alleen de verborgen gebreken aan de
woning zelf vallen onder de meldingsplicht van de verkoper, ook moet de verkoper melden of er sprake is van
bodemverontreiniging, geluids- of stankoverlast enzovoorts. Verzwijg geen zaken die later tot een kostbaar geschil over
aansprakelijkheid zouden kunnen leiden. En hoewel de koper ook kritische vragen moet stellen, gaat de mededelingsplicht
van de verkoper boven de onderzoeksplicht van de koper.

Waarborgsom
Bij de koop van een bestaand huis kan overeengekomen worden dat de koper, in afwachting van de eigendomsoverdracht,
een deel van de koopsom (tot 10%) als zogenaamde waarborgsom stort bij de notaris. Als alternatief hiervoor kan voor een
bankgarantie gekozen worden. De waarborgsom geeft de verkoper enige zekerheid dat de koop doorgaat.

Bankgarantie
Een bankgarantie is een verklaring waarmee de bank zich borg stelt voor het nakomen van de verplichtingen. Na het
tekenen van de voorlopige koopovereenkomst wordt meestal een aanbetaling/waarborgsom of bankgarantie gevraagd van
10% van de koopsom. Voor het stellen van een bankgarantie brengt een bank kosten in rekening.

Na de bezichtiging
Een bezichtiging is voor beide partijen een spannende gebeurtenis, zowel voor de koper als voor de verkoper. Wij stellen
het daarom zeer op prijs als u binnen enkele dagen uw bevindingen aan ons kenbaar maakt.

Vollenbroek Makelaars
Vollenbroek Makelaars is een
gespecialiseerde onderneming in de
verkoop van Villa’s, Landhuizen &
Landgoederen.
De onderneming beschikt over een
overdrachtelijke kennis, wetenschap,
benadering en omgang van exclusief
onroerend goed sinds 1882.
De succesvolle verkoopportefeuille
bestaat uit 1e klas onroerend goed
gesitueerd op villastand. Residentiële
appartementen maken eveneens deel uit
van ons intermediair.
Een beperkt aantal van onze

opdrachtgevers heeft toestemming
gegeven tot publicatie op internet.
Onder de rubriek aanbod, vindt u dan
ook een beperkte selectie uit onze
succesvolle verkoopportefeuille.
Een aantal van onze opdrachtgevers
wenst uitsluitend een z.g.
stille-opdracht vervolg te geven, deze
villa’s en residentiële appartementen zijn
derhalve niet gepubliceerd op
internet. Voor deze stille-opdrachten zijn
voor serieuze gegadigden na
telefonische afspraak brochures ter
inzage.

OPENINGSTIJDEN
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

9:00 - 17:30
9:00 - 17:30
9:00 - 17:30
9:00 - 17:30
9:00 - 17:30
Op afspraak
Gesloten

Wij zijn dagelijks tussen
12.30u en 13.00u gesloten.
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Kijk voor ons complete woningaanbod op www.vollenbroekbv.com

