VELDHOVEN
HEEMWEG 29

MET EEN GERUST HART
Graag begeleiden we je in de spannende
zoektocht naar je nieuwe huis of bij de verkoop
van je huidige thuis. Als ervaren makelaar maken
we daarbij écht het verschil. Doelgericht en als
geen ander op de hoogte van de actuele stand
van zaken op de huizenmarkt zijn wij er om je
woonwens waar te maken.
De informatie in deze brochure is met grote zorgvuldigheid
samengesteld echter aan eventuele typefouten of
onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend. Alle
bouwjaren, maten etc. zijn "circa". Wij hanteren de NVM
branchebrede meetinstructie welke gebaseerd is op de
NEN 2580.
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WELKOM! wij zijn
maas makelaars

OOK VERKOPEN?

Maas Makelaars is een familiebedrijf. En dat merk je aan
onze persoonlijke aanpak. We verkopen geen huizen, we
helpen woonwensen waar te maken. Samen met jou zoeken
we een woning die past bij jouw levensstijl en woonsituatie, je
woondromen én je budget. Je huis verkopen? Op basis van
een zorgvuldige analyse adviseren we je over de beste

Veel kijkplezier!
Joris Maas

Register Makelaar
/ Taxateur (RMT)

verkoopstrategie en de juiste vraagprijs. Een eerlijk advies
staat voorop.

OPTIMAAL OP DE HOOGTE

Vanzelfsprekend houden we je graag op de hoogte van
ontwikkelingen op de woningmarkt. Op onze social media
pagina's en onze website schrijven we regelmatig interessante
blogs..

ZO BLIJF JE OPTIMAAL OP DE HOOGTE.

VOLG JE ONS AL OP SOCIAL MEDIA?
LIKE ONS & MIS NIETS!
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KENMERKEN VAN DE WONING
Vraagprijs

€360.000,- k.k.

Type woning

appartement

Soort woning

portiekflat

Bouwjaar

2022

Aantal kamers

3 (waarvan 2 slaapkamers)

Inhoud

294 m³

Woonoppervlakte

84 m²

Gebouwgebonden buitenruimte

4 m²

Externe buitenruimte

5 m²

Energielabel

A

Isolatie

volledig geisoleerd

Warm water

c.v.-ketel

Verwarming

c.v.-ketel

heerlijk wonen
4

OMSCHRIJVING
WELKOM
Op een markante locatie in Veldhoven komen in het
appartementencomplex "De Landauer" 12 nieuwe moderne
appartementen met balkon, berging en eigen parkeerplaats in de
parkeerkelder beschikbaar. Deze hoogwaardige transformatie maakt elk
appartement uniek en zorgt voor een combinatie van het hedendaagse
wooncomfort van nieuwbouw met de beschikbaarheid van een
bestaand appartement. Deze nagenoeg instapklare appartementen zijn
namelijk direct beschikbaar! We vertellen je er graag meer over....
"Alle voorzieningen op een steenworp afstand"
De locatie van de appartementen is werkelijk perfect. Op het randje van
het gezellige Zeelst met haar dorpsachtige karakter en aan de andere
kant het bruisende City Centrum heb je alle voorzieningen onder
handbereik. Denk hierbij aan winkels, zwembad, theater De Schalm, de
Bioscoop, sportverenigingen en een keur aan gezellige restaurants en
cafés. Daarnaast is er een goede bereikbaarheid met het openbaar
vervoer, per fiets en auto. Het centrum van Eindhoven is makkelijk en snel
bereikbaar evenals de diverse uitvalswegen en ASML en de High Tech
campus.
"De Landaur"
Het complex "De Landaur" zelf is in 2000 gebouwd en bestaat uit
woonappartementen en hoogwaardige praktijk- en kantoorruimtes op de
begane grond. Het gebouw staat niet op zich maar vormt een ensemble
van meerdere luxe appartementen complexen rondom het City
Centrum. Rond de gebouwen is er volop ruimte voor parkeren maar is er
ook veel groen voorzien. Hierdoor is er een fijn woonklimaat gecreëerd
voor de bewoners.

DE WONING MET DE “WOW” FACTOR
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OMSCHRIJVING
Alle twaalf appartementen bevinden zich op de eerste woonlaag van
het complex. Ze zijn zowel aan de levendige voorzijde als aan de rustige
achterzijde gesitueerd en variëren van .. m2 tot ... m2 woonoppervlakte.
Vrijwel alle appartementen zijn 3-kamerappartementen en ze hebben
allemaal een fijn balkon, berging én een eigen parkeerplaats. Ook het
afwerkingsniveau is goed voor elkaar en een koper hoeft zelf alleen nog
maar te schilderen en een vloerafwerking te regelen. De moderne
eigentijdse luxe keukens zijn voorzien van alle apparatuur waaronder een
inductiekookplaat, afzuigkap, combi-oven, koelkast en vaatwasser. De
badkamer en het sanitair zijn ook met oog voor detail gerealiseerd. Naast
een geheel betegelde separate toiletruimte met fonteintje is de
badkamer ook zeer compleet. De ruime badkamers zijn geheel betegeld
en hebben een fraai badmeubel in houtlook met dubbele wastafel en
een fijne inloopdouche met glazen scherm met schuifdeuren. De
appartementen hebben een energiezuinige eigen CV-ketel en een WTWunit.
Algemeen:
- Superfijne ligging nabij alle voorzieningen
- Mooi complex
- Appartementen zijn zo goed als instapklaar en hagelnieuw
- Elk appartement is uniek
- Goede balkons
- Luxe keuken met inbouwapparatuur
- Luxe badkamer met inloopdouche
- Toiletruimtes met hangend toilet
- Eigen berging op de verdieping
- Eigen parkeerplaats
- Kopen = direct wonen
- Service kosten € per maand
- Vaste projectnotaris
- Energielabel A
- Prijzen zijn kosten koper
- De genoemde servicekosten zijn voor het appartement en de berging,
voor de parkeerplaats komt hier nog € 21,72 bij per maand.
Heb je interesse? Wij laten je graag de appartementen op locatie zien.
Bel voor een bezichtiging.

DE WONING MET DE “WOW” FACTOR
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markante ligging en entree

Alle
voorzieningen
binnen
handbereik
7

entree en
toiletruimte

8

woonkamer met open keuken

9

twee
slaapkamers

10

ingang en parkeergarage

11

het bruisende city centrum

12

appartement

13

berging
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KADASTRALE KAAR
T
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POINTS
OF
INTEREST

* Theater De Schalm
* Cinema Gold
* Zwembad d'n Ekkerman
* City Centrum
* Zeelst
* Sportfaciliteiten
* Diverse horeca
* Goede verbinding met openbaar vervoer
* ASML

LOCATIE
VAN DE
WONING
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INFORMATIE OVER DE BUURT

LEEFTIJD

HUISHOUDENS

KOOP
/ HUUR

Buurtinformatie - Veldhoven / Cobbeek en
Centrum

49%
MANNEN

51%

VROUWEN
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JOUW MAKELAAR: JORIS MAAS
Al ruim 25 jaar ben ik met veel plezier actief als makelaar
in Eindhoven. In 2000 ben ik in ‘s-Hertogenbosch beëdigd
als Makelaar en Taxateur in onroerende zaken. Als vooropleiding heb ik op de Fontys Hogeschool (Management
Economie en Recht) gestudeerd met als specialisatie
Makelaardij en Vastgoed.
Waarom ik voor dit vak gekozen heb?
Als vierde generatie van makelaars ben ik ermee
opgegroeid en kwam ik als klein jongetje al vaak bij mijn
vader en opa op kantoor. Het vak heeft veel leuke

Hallo!
Joris Maas
Register Makelaar /
Taxateur (RMT)
Bezoekadres
Boschdijk 272
5612 HJ Eindhoven

facetten en diverse disciplines van bouwkunde, recht en
natuurlijk veel persoonlijk contact. Zelf vind ik het ook leuk
om continue bezig te zijn met de ontwikkelingen in
makelaardij en de woningmarkt. Ondanks dat we het
oudste kantoor van Eindhoven zijn willen we toch altijd
voorop lopen.
040 - 244 54 55 | joris@maasmakelaars.nl | 06-53688539

Als familiemakelaar vinden wij het
belangrijk dat je huis een thuis wordt.
Dit hebben we voor verschillende
generaties mogen verzorgen. Bij ons
vind je geen standaard aanpak, maar
keer op keer een persoonlijke aanpak
in de verkoop en aankoop van je huis.
We nemen de tijd voor je. Want bij het
kopen of verkopen van een plek waar
je iedere dag bent, komt ontzettend
veel gevoel kijken. Je helemaal thuis
kunnen voelen in je nieuwe woning,
dat is waar het om draait. En ook als
je jouw woning verkoopt, dan wil je
dat de volgende eigenaar net zo
blij met je huis is als dat jij dat bent
geweest. Doordat wij gaan voor
deze persoonlijke aanpak, weten
verschillende generaties ons te vinden.
Dit doen wij al ruim negentig jaar.
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Jouw makelaar
in Eindhoven,
voor nu en in
de toekomst

MAAS HYPOTHEKEN
Van een hypotheekadviseur mag u één ding verwachten:
een advies dat 100% past bij uw situatie. Patrick Verbakel
van Maas Hypotheken & Verzekeringen stelt uw wensen
en belangen altijd voorop.
Scherpste hypotheekvoorwaarden
Geheel onafhankelijk van banken en andere hypotheekverstrekkers breng ik in kaart welke oplossing het beste bij
u past. Maas Hypotheken & Verzekeringen bemiddelt
tussen alle hypotheekverstrekkers in Nederland en zet zich
in om de scherpste voorwaarden voor u te bedingen.

Hallo!
Patrick Verbakel
Hypotheekadviseur
Bezoekadres
Boschdijk 272
5612 HJ Eindhoven

Maas Hypotheken & Verzekeringen regelt alles voor u
Bij het kopen van een woning komt veel kijken. Of dat nu
een eerste huis is of een andere woning. Graag begeleidt
Maas Hypotheken & Verzekeringen u in het hele traject. Ik
regel alles wat nodig is, neem de concept-koopakte door
en ga mee naar de notaris. Als partner sta ik u met raad
en daad bij.
Wilt u meer informatie? Neem contact op of neem een
kijkje op de website.
040 - 244 54 55 | info@maashypotheken.nl

WWW.Maashypotheken.nl
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AANTEKENINGEN
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040 - 244 54 55
info@maasmakelaars.nl
www.maasmakelaars.nl

GRATIS
WAARDEBEPALIng
Heb je zelf een eigen woning en verkoopplannen? Wij
komen graag een keertje bij je langs voor een persoonlijk
advies en waardebepaling.
LAAT HET MET EEN GERUST HART AAN ONS OVER.

Maas Makelaars B.V. Boschdijk 272 5612 HJ Eindhoven
verkoop | aankoop | taxatie | hypotheek | verzekeringen

