Dennenlaan 15, Valkenswaard

Dennenlaan 15, Valkenswaard
Aan de rand van Valkenswaard staat deze prachtige villa, gebouwd onder eigentijdse
architectuur. Een object dat niet zou misstaan aan een mondaine boulevard bij de
Middellandse Zee of in een glossy woonmagazine. Sterker nog, nadat het pand in twee
jaar tijd nieuw werd gebouwd stond het met een groot artikel in het bekende woonblad
'The Art of Living'.
Wanneer u voor deze bungalow staat vallen direct de gebalanceerde vormgeving en
hoogteverschillen op. Dit is een van de in het oog springende architectonische details die
in de gehele woning veelvuldig terugkomen. Ze geven een duidelijke scheiding weer
tussen de woon- en slaapvleugel van het huis en zorgen voor een unieke lichtinval.
De villa is ontworpen door Margry Arts Architecten, in nauwe samenspraak met de
huidige bewoners. Duidelijk te zien is dat aan alle comfort en details is gedacht. Zo is in
alle ruimtes de temperatuur afzonderlijk regelbaar en gaat er, behalve enkele fraaie
traptreden, ook een hellingbaan naar de voordeur. Daarnaast is er, door eenheid in
gebruik van materialen, een perfecte harmonie tussen binnen en buiten gecreëerd.
De in moderne stijl gebouwde villa is onder meer voorzien van vijf slaapkamers, drie
badkamers, een kantoor annex werkruimte, een grote garage, verwarmd buitenzwembad,
een zeer grote vijver en een idyllisch eikenhouten tuinhuis.
De woning is gelegen aan een van de mooiste en rustigste straten van Valkenswaard en
grenst met de riante achtertuin aan het bos. Op het opvallend grote perceel behoort het
houden van hobbydieren tot een van de vele mogelijkheden. Dit alles op slechts enkele
minuten van het centrum van Valkenswaard, diverse basisscholen en een zeer goed
aangeschreven middelbare scholengemeenschap, de Eindhovensche Golf en een snelle
verbinding naar onder meer de A2 (Weert – 's Hertogenbosch) en
de A67 (Eindhoven – Venlo).

ALGEMEEN:
Woonoppervlakte: 325 m²
Inhoud: 1497 m³
Perceeloppervlakte: 6443 m²
Bouwjaar: 2014

.

BIJZONDERHEDEN
Onder moderne architectuur en met duurzame materialen gebouwde bungalow die
voldoet aan zeer goede isolatiewaarden;
Eenheid van materialen in de gehele afwerking van het pand;
Riant, parkachtig perceel, grenzend aan bosgebied;
Gehele woning (m.u.v. garage en kelder) is voorzien van vloerverwarming;
Gehele woning is voorzien van elektronisch beveiligingssysteem voor zowel inbraak- als
brandsignalering met aansluiting op een centrale meldkamer;
Temperatuur afzonderlijk per ruimte regelbaar;
De gehele woning (zowel binnen als buiten) is ruim voorzien van dimbare inbouwspots en
aansluitpunten voor internet, coax en luidsprekers;
Vloeren zijn afwisselend afgewerkt met eikenhouten parket en exclusieve, keramische
vloertegels;
Aluminium kozijnen met draai-/kantelramen, voorzien van warmtewerende dubbele
beglazing (HR++), uitgevoerd in antracietgrijs;
Verwarmbaar buitenzwembad met elektrisch bedienbaar solardek en extra winterdek;
Comfortabel eikenhouten tuinhuis, voorzien van toilet, technische ruimte t.b.v. zwembad en
bergruimte voor tuinmachines en -gereedschap.

INTERIEUR

Entree
Twee riante openslaande hoge deuren geven de entree een statige uitstraling, wat meteen
de klasse van dit pand typeert. De entree biedt u direct een prachtige, transparante
aanblik door de gehele woning naar terras en achtertuin. De speelse architectuur komt
meteen in de grote hal al tot uiting; het extra hoge plafond lijkt als het ware te worden
‘gelift’ door bovenlichten, waardoor er gedurende de gehele dag een unieke lichtinval is.
In de magistrale hal bevinden zich onder meer meterkast, gastentoilet en garderobe. De
garderobe is voorzien van een hang- en leggedeelte, voor bijvoorbeeld sjaals en hoeden,
uitgevoerd in eikenhout. Daarnaast biedt de hal een verbinding naar de slaapvleugel, de
royale garage en de woonkamer. Voor de entree naar de woonkamer is gekozen voor
een dubbele deurenpartij gelijk aan de voordeuren, echter uitgevoerd in glas.
In deze ruimte bevindt zich eveneens een videofoon waardoor is te zien wie er voor de
voordeur staat wanneer er wordt aangebeld. Tevens zit op deze videofoon een
mogelijkheid voor het openen van een eventuele elektrische poort. Deze is momenteel
niet aangesloten, maar ter voorbereiding is een kabelverbinding gelegd.
Woonkamer
Het verhoogde plafond van de hal loopt gedeeltelijk door in de woonkamer, waardoor
ook hier gedurende de gehele dag een prachtige lichtinval is. Deze lichtinval wordt nog
versterkt door de lichtstraat die zich eveneens in de living bevindt.
De moderne schouw met extra brede gashaard en uitsparing voor een riante televisie is
een ontwerp van de architect en is een ware eyecatcher in deze sfeervolle ruimte. Eén
van de wanden is bezet met natuursteen, wat de woonkamer een natuurlijke en warme
uitstraling geeft. De vloer is afgewerkt met eiken parket. De overige wanden zijn bezet met
glad stucwerk en in het plafond bevinden zich diverse, dimbare, inbouwspots. De
achterwand bestaat volledig uit glas en een brede schuifpui geeft toegang tot het grote,
overdekte terras en biedt een prachtige aanblik over de sensationele achtertuin.

INTERIEUR

Kantoor
Via twee eikenhouten schuifdeuren is het kantoor annex werkruimte te bereiken. In deze
ruimte bevindt zich een op maat gemaakte kastenwand, uitgevoerd in dezelfde stijl als
andere kenmerken in de woning, zoals in keuken, badkamer en toiletten. Het steeds
doorvoeren van dezelfde stijl kenmerkt de klasse van deze stijlvolle villa.
Garage
De garage biedt plaats aan bijvoorbeeld een auto, fietsen en opbergrekken en is
bereikbaar vanuit de centrale hal of via de elektrisch bedienbare sectionaaldeur die is
voorzien van een elektronisch cijferslot aan de buitenzijde en afstandsbediening. De
garage is afgewerkt met stucwerk wanden, een tegelvloer en een verwarmingsradiator. In
de garage bevinden zich verdelers voor vloerverwarming, ventilatiesysteem (ltho), installatie
voor de gekoelde ruimte en beregeningsinstallatie.

INTERIEUR

Woonkeuken
De grote woonkeuken is vanuit de living te bereiken via dezelfde eikenhouten
schuifdeuren als het kantoor. De zeer ruim opgezette keuken is ook weer voorzien van
een verhoogd plafond met bovenlichten rondom. Hierdoor is ook hier een prachtige
lichtinval gecreëerd, nog extra versterkt doordat twee van de vier wanden bijna volledig
bestaan uit glas. Ook vanuit hier heeft men een prachtig uitzicht over de tuin. Het terras is
te bereiken middels een grote schuifpui. Middels een raampartij biedt de keuken ook
uitzicht over de oprit richting de straatzijde.
De keuken is ontworpen door Aswa Keukens en gerealiseerd in nauwe samenwerking
met een professionele interieurbouwer. In de keuken bevinden zich maar liefst twee
eilanden, die een speels effect geven en waardoor men niet steeds hoeft ‘om te lopen’.
Het is een praktisch detail, maar dit geeft wederom de doordachtheid van het ontwerp
weer. Tegen de achterwand is een grote wandopstelling met volop kastruimte. Hierin
bevinden zich een koel-/vriescombinatie, een koffiemachine, grote oven én
combimagnetron en twee warmhoudlades, alle van het merk Miele.
De werk- en kookeilanden zijn voorzien van een extra grote én een kleine spoelbak,
Quooker, Miele vaatwasser, Atag 4-pits panorama inductiekookplaat en een afzuiging die
na gebruik in het werkblad verzinkt. Beide kookeilanden zijn rondom voorzien van
opberglades en keukenkasten.
De vloer (met vloerverwarming) is bedekt met exclusieve keramische tegels (80x80cm) in
Belgisch hardsteenmotief. In deze ruimte bevindt zich eveneens een videofoon waardoor
is te zien wie er voor de voordeur staat wanneer er wordt aangebeld.
Bijkeuken
Aansluitend aan de keuken bevindt zich de royale bijkeuken met aanrecht en
aansluitingen voor witgoed. Hier is tevens de achterdeur, die naar oprit en tuin leidt. In de
bijkeuken bevinden zich een inloopvoorraadkast en een inloopkoeling, die gekoeld kan
worden tot 6 graden Celsius. Ideaal voor het bewaren van etenswaren of drank, of om te
gebruiken als wijnkoeling.
Kelder
De trap naar de kelder is vervaardigd uit eikenhout. De ruime kelder is afgewerkt met
tegelvloer, betegelde wanden en schuurwerk plafond. De ruimte is voorzien van een
ventilatiesysteem en aansluitingen voor elektra en is ook uitstekend geschikt als
opslagruimte.

SLAAPVLEUGEL

Via de centrale hal en de woonkamer zijn de slaapvertrekken bereikbaar. Deze liggen aan
een lange gang die door het gehele huis loopt en door middel van solar tubes wordt
voorzien van voldoende daglicht. In deze gang is een derde toilet aanwezig.
Alle slaapkamers zijn afgewerkt met glad stucwerk en/of behang op de wanden,
eikenhouten vloeren, verwarmingsradiatoren in combinatie met vloerverwarming en
schuurwerk plafonds.
Slaapkamer 1
In de zeer ruime master bedroom zijn de wanden bedekt met luxe behang. Deze ruimte
beschikt over een grote walk in closet en biedt rechtstreeks toegang tot de privébadkamer.
Badkamer 1
De luxueuze badkamer beschikt over een keramische tegelvloer met vloerverwarming,
designradiator, luxe wandcloset met reservoir voor schoonmaakmiddel, een ligbad en een
tweepersoons inloopdouche met zitgedeelte, stortdouche en drainagegoot. Het
eikenhouten wandmeubel met kastjes en laden is voorzien van een zwevende
tweepersoons wastafel.
In de badkamer zit eveneens de deur naar de technische ruimte, waar zich de cvinstallatie met extra boilercapaciteit (Nefit Topline), een ventilatiesysteem (ltho), verdelers
voor vloerverwarming en een apart ventilatiesysteem voor het afzuigen van de badkamers
bevinden.
Slaapkamer 2
Deze ruimte is voorzien van glad schuurwerk op de wanden en een eikenhouten vloer.
Slaapkamers 3 en 4
Badkamers 2 en 3
Beide ruime slaapkamers hebben een eigen badkamer met inloopdouche en luxe
badkamermeubel met wastafel.
Slaapkamer 5
De achterste en vijfde slaapkamer is riant bemeten en heeft een prachtig uitzicht over de
tuin en vijver. Deze kamer is ook rechtstreeks bereikbaar vanuit de woonkamer en heeft
een schuifpui naar het terras. Hierdoor is deze kamer ook uitstekend geschikt voor andere
doeleinden, zoals kantoor, zitkamer of bibliotheek.

EXTERIEUR

Carport
Aan het einde van de oprit bevindt zich de betegelde carport die ruimte biedt aan twee
auto’s. Aan de achterzijde kunnen eventueel fietsen uit de regen staan.
Tuinhuis
In de parkachtige tuin bevindt zich het comfortabele, rustieke tuinhuis, dat op
ambachtelijke wijze is gebouwd uit eikenhouten gebint met penverbindingen, stalen
kozijnen en een klinkervloer. In deze ruimte is voldoende plaats voor een ruime zithoek of
tuintafel.
Het tuinhuis beschikt over een eigen toiletruimte met wandcloset en stucwerk
wandafwerking, afgewisseld met flagstones. Er is een robuuste fontein in de vorm van een
kribbe met koud en warm water.
De technische ruimte voor het zwembad is voorzien van een cv-installatie (Nefit
Smartline), groepenkast, filter-/pompinstallatie en een computergestuurde installatie die
de kwaliteit van het zwembadwater regelt. Een verwarmingsradiator voorkomt dat de
systemen in de winter bevriezen.
Aan de achterzijde van het tuinhuis vindt u de bergruimte voor tuinmachines en gereedschap en een overkapping voor het opbergen van tuinmeubelen in de winter.

EXTERIEUR

Tuin
De magnifieke tuin is parkachtig aangelegd, en heeft zowel een moderne als rustieke
uitstraling door de combinatie van ontwerp en gebruikte boom- en struikensoorten. Twee
rijen volwassen platanen bieden een prachtige doorkijk over de gehele tuin, de
langwerpige vijver en de villa.
De voortuin heeft een royale oprit die plaats biedt aan meerdere auto’s. Daarnaast kunnen
er twee auto’s onder de carport worden geparkeerd. Ook bij de entree keren de
bloembakken (met beregeningsvoorziening) weer terug die een fraai geheel met het huis
vormen.
Aan de achterzijde van de woning is een groot overdekt terras, dat wordt gescheiden van
de tuin door eveneens onder architectuur gebouwde bloembakken, die het terras tegelijk
extra privacy bieden. De overkapping beschikt over twee zwevende lichtstraten (zodat
insecten kunnen ontsnappen) en is daarnaast voorzien van meerdere aansluitpunten voor
elektra en tv-aansluiting en is voorbereid voor het ophangen van heaters (krachtstroom
aanwezig), zodat men gedurende alle seizoenen extra lang buiten kan genieten.
In het verlengde van het tuinhuis ligt het verwarmbare buitenzwembad (2005), voorzien
van elektrisch bedienbaar solardek (2017) en winterdek. Het zwembad heeft treden over
de volle lengte, zodat het goed toegankelijk is. Hier bevindt zich eveneens een
buitendouche.
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Lijst van zaken
Blijft achter
Woning - Interieur
(Voorzet) openhaard met toebehoren
Verlichting, te weten
- inbouwspots/dimmers

(Losse)kasten, legplanken, te weten
- legplanken koeling, bijkeuken
- stellingen garage/kelder (deels)

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten
- gordijnrails
- gordijnen
- vitrages
- vlieghorren

Vloerdecoratie, te weten
- parketvloer
- plavuizen

Overig, te weten
- vast bureau (slpkr 3)

Woning - Keuken
Keukenblok (met bovenkasten)
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten
- kookplaat
- oven
- combi-oven/combimagnetron
- koel-vriescombinatie
- vaatwasser
- Quooker
- koffiezetapparaat
- 2 x warmhoudlade

Keukenaccessoires
- gekoelde ruimte bijkeuken

Gaat mee

Ter overname

Lijst van zaken
Blijft achter
Woning - Sanitair/sauna
Toilet met de volgende toebehoren
- toilet accessoires
- spiegel gastentoilet hal

Badkamer met de volgende toebehoren
- wastafel
- spiegelkastjes in douche slpkr 3+4

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing
Brievenbus
(Voordeur)bel
Alarminstallatie
(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie
Rookmelders
CV met toebehoren
(Klok)thermostaat
Mechanische ventilatie

Tuin - Inrichting
Tuinaanleg/bestrating

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

Tuin - Bebouwing
Tuinhuis/buitenberging

Overig - Contracten
contract meldkamer / alarmopvolging

Gaat mee

Ter overname

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.

Nachtegaallaan 6 - 8, 5611 CV Eindhoven | T (040) 244 40 73 | office@vollenbroekbv.com | www.vollenbroekbv.com

Nachtegaallaan 6-8, 5611 CV Eindhoven
T (040) 244 40 73 | office@vollenbroekbv.com | www.vollenbroekbv.com

Kijk voor ons complete woningaanbod op www.vollenbroekbv.com

