
Peckiuslaan 29, Eindhoven



Gemoderniseerde tussenwoning op een rustige woonlocatie tegenover 

groenstrook en op steenworpafstand van wandelpark gelegen in de wijk 

“Lievendaal” in stadsdeel Strijp met o.a. gezellige woonkamer, moderne 

keuken met inbouwapparatuur, verdieping met 3 slaapkamers en een stijlvolle 

badkamer voorzien van regendouche. Grote bergzolder en keurig aangelegde 

tuin met optimale privacy, berging en vrije achterom.  

Peckiuslaan 29, Eindhoven



“In 2016 gemoderniseerde woning en een 
heerlijke diepe achtertuin met optimale privacy”

Bijzonderheden

• In 2016 grotendeels gemoderniseerd en  
voorzien van alle luxe en optimaal wooncomfort. 

• Gehele woning voorzien van HR beglazing. 
• Ideale verbinding met de uitvalswegen en 

gelegen op korte afstand van ASML en de High 
Tech Campus, scholen en tevens diverse winkels 
op loopafstand met o.a. een supermarkt.  
 
Genoemde maten en gegevens zijn slechts een 

indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten 

ontleend worden.

ca. 72 m2

ca. 161 m2

1957

ca. 300 m3

Kenmerken

Woonoppervlak

Perceeloppervlak

Bouwjaar

Inhoud



Begane grond

Entree

Hal met laminaatvloer, betegeld toilet, trapopgang naar 1e verdieping, trap/voorraadkast met 

vernieuwde groepenkast elektra. 

Living

Sfeervolle living met zowel fraai zicht op de voor als achtertuin en tevens voorzien van een openslaande 

deur naar de tuin. Vanuit de living open verbinding naar de keuken. 

 

Keuken

Ruime keuken met laminaatvloer en voorzien moderne keukenopstelling met houten aanrechtblad welke 

is voorzien van diverse inbouwapparatuur zoals: vaatwasser, koelkast, 5-pits gaskookplaat en afzuigkap.

















Eerste verdieping
Middels overloop met vlizotrap naar grote bergzolder.

Slaapkamers

1e Royale slaapkamer met moderne laminaatvloer. 

2e Ruime slaapkamer met smaakvolle laminaatvloer. 

3e Slaapkamer met moderne laminaatvloer, aansluiting ten behoeve van wasapparatuur en 

inbouwkast. 

Badkamer

Geheel betegelde badkamer met inloopdouche voorzien van regendouche, vaste wastafel en 

raampartij. 

Tweede verdieping
Via vlizotrap bereikbare grote bergzolder met opstelling HR cv ketel (bouwjaar ca. 2016). Ideale 

mogelijkheid voor een vaste trap waardoor een extra slaapkamer te realiseren is. 













Tuin

Opnieuw aangelegde achtertuin met optimale privacy, bestrating, borders, diverse fruitbomen met o.a. 

peer,- appel,- kersen,- pruim en perzikboom. Kippenren, vrijstaande stenen berging en vrije achterom. 

Tevens nieuw in 2022 sfeervol aangelegde voortuin. 







Eerste verdiepingBegane grond



BergingTweede verdieping



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 28 september 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Strijp
C
3534

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: PAR

Kadaster
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