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Karel van de Woestijnelaan 5, Eindhoven

Op fantastische locatie in de Elzent-Zuid gelegen, moderne en 

luxe afgewerkte stadsvilla /penthouse (kleinschalig 

appartementen complex  't Octaaf) van 145 m2 met 3 

slaapkamers, 2 badkamers en royaal dakterras. In het souterrain 

een berging/hobbyruimte van maar liefst 43 m2 en 2 ruime 

parkeerplaatsen. Gelegen in een groene omgeving aan het 

Stadswandelpark en het Dommelplantsoen en toch op 

steenworp afstand van de binnenstad en alle uitvalswegen. 


Het gehele complex is tijdloos en exclusief van opzet en is één 

van de meest gewilde locaties van Eindhoven.



"Luxe appartement in kleinschalig 
recent gebouwd complex"

Kenmerken

Woonoppervlakte ca. 145m²

Bouwjaar 2018

Inhoud ca. 663m³

Bijzonderheden

 Voorzien van alarminstallatie
 Hoog afwerkingsniveau
 Alle kamers voorzien van data-/kabel 

aansluitingen
 Binnenplaats is via ingang P-garage 

bereikbaar
 Energielabel A

Genoemde maten en gegevens zijn slechts een

indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten

ontleend worden.



Een statige, brede trap naar de voordeur met videofooninstallatie. Centrale 

entree ten behoeve van slechts 2 appartementen met lift en trappenhuis.


1e Verdieping:


Ruime entree met fraaie eiken parketvloer. Separaat toilet met zwevend closet 

en fonteintje en luxe betegeling en sanitair. Meterkast en separate bergruimte 

met wasruimte en technische installaties. Vanuit de hal toegang tot 2 

slaapkamers, 1e badkamer en living. 


1e Hoofdslaapkamer met maatwerk inbouwkasten en airco.


1e Badkamer met zeer royale inloopdouche met glazen wand, dubbele 

wastafel met designmeubel en zwevend closet. Luxe betegeling en sanitair.


2e Ruime slaapkamer.


Deur met glas naar zeer royale loftachtige living met fraaie parketvloer en 

elektrische  haard. Grote raampartijen met prachtig uitzicht en screen. Grote 

schuifpui naar zeer royaal, privacy biedend dakterras. 


Moderne, luxe keuken uitgevoerd in gebroken wit hoogglans met kasten wand 

en spoel-/kookeiland met composiet werkblad. Keuken is uitgerust met o.a. 

Quooker, koffiecorner, magnetron, oven, afzuigkap, inductiekookplaat, 

koelkast, vriezer en vaatwasser.


3e Slaapkamer met grote raampartij en toegang tot 2e badkamer met douche, 

wastafel en toilet. Luxe betegeling en sanitair. 


Het gehele appartement is voorzien van een fraaie doorgelegde  eiken 

parketvloer. 





















































Benedenverdieping:


Middels een ruime, inpandige trap bereikt u de ondergelegen verdieping. Deze 

verdieping is eveneens bereikbaar met de lift vanuit de centrale hal. De 

beneden hal geeft toegang tot de parkeergarage met twee eigen 

parkeerplaatsen met voorziening voor elektrisch laadpunt en een fantastisch 

ruime tweezijdig toegankelijke berging/hobbyruimte van maar liefst 43 m2 

(eenvoudig te splitsen in 2 aparte ruimtes).  
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