
St Jorislaan 3, Eindhoven



St Jorislaan 3, Eindhoven

Karakteristiek royaal, geïsoleerd en stijlvol gemoderniseerd 

herenhuis (ca. 135 m2) met grote garage, royale living, luxe 

keuken compleet met apparatuur, verdieping met maar liefst 5 

slaapkamers, werk/speelruimte en een complete moderne 

badkamer. Tuin met optimale privacy en vrijstaande berging.



Gelegen op zeer gewilde locatie

(Witte Dorp)

Kenmerken

Woonoppervlakte ca. 135m²

Perceeloppervlakte ca. 135m²

Bouwjaar 1938

Inhoud ca. 491m³

Bijzonderheden

 Woonoppervlakte 135 m2. 
 Inclusief grote garage. 
 Stijlvol gemoderniseerd. 
 Op loopafstand van het centrum.

Genoemde maten en gegevens zijn slechts een

indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten

ontleend worden.



Indeling






Entree: 


Fraaie hal met tochtportaal, prachtige natuursteen vloer (Belgisch hardsteen), 

geheel betegeld toilet met fonteintje, trapopgang naar de 1e verdieping, 

verdiepte wijn/voorraadkelder, 





Living:	


Sfeervolle ruime living met stijlvolle laminaatvloer, veel natuurlijk daglicht, 

rookkanaal aanwezig, service inbouwkast en loopdeur naar de tuin.





Keuken: 


Separate royale keuken met smaakvolle natuursteen vloer (Belgisch hardsteen) 

en voorzien van luxe “Bulthaup” keukenopstelling compleet met 

inbouwapparatuur zoals 5 pits gaskookplaat, design afzuigkap, combi-oven, 

vaatwasser en koelkast. Vanuit keuken loopdeur naar tuin/terras.  

















Eerste en tweede verdieping
1e Verdieping: 


Middels overloop met stijlvolle laminaatvloer en inbouwkast. 





Slaapkamers: 


1e Riante slaapkamer met smaakvolle laminaatvloer, tweetal inbouwkast en 

een vaste wastafel.


2e Zeer ruime slaapkamer met moderne laminaatvloer.  


3e Slaapkamer met stijlvolle laminaatvloer, openslaande deur naar balkon en 

tevens aansluiting ten behoeve van wasapparatuur.





Badkamer: 


Moderne geheel betegelde badkamer met douche, zwevend toilet, vaste 

wastafel met ombouwmeubel en design radiator. 





2e Verdieping: 


Via vaste trap bereikbare grote voorzolder welke ideaal geschikt is als een werk/

speelkamer.  





Slaapkamer: 


4e Ruime slaapkamer met moderne laminaatvloer, dakkapel en inbouwkast.


5e Royale slaapkamer met smaakvolle laminaatvloer, dakkapel, opstelling HR 

cv-ketel, vaste wastafel en aansluiting ten behoeve van wasapparatuur. 



































Begane grond Eerste verdieping



Tweede verdieping Berging



Kadaster
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