
Pastoor Harkxplein 40, Eindhoven



In het complex van de Residence “Sint Joris” ligt deze zeer luxe, modern 

instapklaar 3-kamer appartement (135 m2 inclusief balkons) met één royale 

slaapkamer (voorheen 2 slaapkamers), 2 balkons, luxe badkamer, berging en 

eigen parkeerbox op afgesloten terrein. Dit unieke complex is gesitueerd in het 

hart van de binnenstad met alle denkbare stadsvoorzieningen op loopafstand. 

Aan de zijde van de Sint Joris ligt de representatieve entree van het 

complex, voorzien van een fraaie marmeren vloer, brievenbussentableau, 

videofooninstallatie lift, trappenhuis en gezamenlijke fietsenstalling. 

Pastoor Harkxplein 40, Eindhoven



“Zeer hoog afwerkingsniveau!!!”

Bijzonderheden

• Beveiligde garage op afgesloten buitenterrein.
• Optimale isolatie, o.a. dubbele beglazing met 

kunststof kozijnen.
• Alle wanden afgewerkt met fraai stucwerk.
• Al het schilderwerk, kozijnen/deuren/muren, is 

recentelijk uitgevoerd.
• Gunstig gesitueerd in hartje centrum dus alle 

denkbare voorzieningen binnen handbereik. 
 
Genoemde maten en gegevens zijn slechts een 

indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten 

ontleend worden.

ca. 135 m2 inclusief balkons

1991

ca. 336 m3

Kenmerken

Woonoppervlak

Bouwjaar

Inhoud



1e Verdieping

Zodra je deze woning binnen loopt voel je gelijk “the good vibe” .

De uitstraling van deze woning is heel relaxt, weelderig, en harmonieus. En heeft een hele luxueuze 

uitstraling mede door de schitterende tegelvloer met vloerverwarming, spantex plafond en Modular 

lichtspots, voorzieningen die door het gehele appartement zijn doorgevoerd.

Hal

De fraaie hal is voorzien van een modern betegeld toilet met fonteintje en zwevend closet. 

 

Keuken

Moderne luxe open keuken met eigentijdse antracietkleurige tegelvloer, U-vormige keukenopstelling v.v. 

kwalitatief hoogwaardig apparatuur zoals keramische kookplaat, friteuse, lavagrill, design afzuigkap, 

combimagnetron, heteluchtoven, luxe Siemens designline koel/vries combinatie en vaatwasser. Tevens is 

ervoor het gemak een koffiecorner gemaakt met een vaste wateraansluiting.

Living

Ook hier is het zen gevoel aanwezig in deze schitterende ruime woonkamer welke verdeeld is in zit-, en 

eetgedeelte met toegang tot het balkon met elektrische bedienbare rolluiken.

















1e Verdieping
Berging

Praktische bergruimte met aansluiting ten behoeve van witgoed, mechanische ventilatie unit en een 

Vailliant HR ketel uit 2012.

Master bedroom

Royle slaapkamer (voorheen 2 slaapkamers) voorzien van kastenwand, en toegang tot balkon op het 

zuiden met elektrische bedienbare zonnescreens en rolluiken.

Badkamer

Deze luxe badkamer is aansluitend bereikbaar vanuit de slaapkamer. Prachtige betegeld, vrijstaand 

ligbad met whirlpoolfunctie (in 2019 is groot onderhoud met garantie gepleegd) extra brede wastafel 

met spiegel, 2e zwevend closet en een grote douchecabine met diverse functie zoals o.a massage-, 

stortdouche etc. De glazen bouwstenen muur tussen de bad-, en slaapkamer geven een spannend en 

smaakvol effect.
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