
Heuvel 2, Geldrop



Heuvel 2. Geldrop

Op prachtige, historische locatie in het centrum gelegen, geheel 

compleet in authentieke stijl gerenoveerde, karakteristieke villa 

van maar liefst 434 m2 woonoppervlakte met ongekende 

stijlelementen. De villa doet vervlogen tijden herleven maar alles 

in een nieuw jasje van hedendaagse luxe en comfort. De 

renovatie heeft dan ook plaatsgevonden met respect voor de 

originele bouwstijl tot in het kleinste detail. 


Daarnaast is de villa met recht een familie-huis.



Een mix van allure, comfort en luxe

Kenmerken

Woonoppervlakte ca. 434m²

Perceeloppervlakte 648 m²

Bouwjaar 1910

Inhoud ca. 1818m³

Bijzonderheden

 Geheel gerenoveerd in 2002- 2003 waarbij 
alle authentieke elementen vervangen zijn 
door nieuwe materialen maar volledig in 
overeenstemming met de oorspronkelijke 
bouw zijn toegepast.

 Enkele bijzondere elementen van het huis: 
de hoge plafonds, architraven en 
paneeldeuren, glas-in-lood, fraaie luiken 
aan de buitenzijde, indrukwekkend 
trappenhuis met fraai houtsnijwerk en het 
balkon wat door de jaren heen verdwenen 
was is in ere hersteld. 

Genoemde maten en gegevens zijn slechts een

indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten

ontleend worden.





Begane grond
Overdekte entree met authentieke voordeur en veel detaillering in de 

afwerking. Voorportaal met marmeren lambrisering en doorkijk naar de bijna 13 

meter lange hal welke alle vertrekken op de begane grond verbindt. 


Aan de rechterzijde bevindt zich de heerlijke woonkeuken met eiken bar met 

onderkasten, gaskookplaat en spoelbak. Royale kastenwand met alle 

wenselijke apparatuur. Provisiekelder.


Aan de linkerzijde toegang tot de sfeervolle living met grote haardpartij, houten 

vloer en zeer smaakvol, design afwerkingsniveau. Middels schuifdeuren toegang 

tot tuinkamer met veel raampartijen met fraai glas-in-lood en openslaande 

deuren naar terras. En-suite deuren naar extra ruimte welke momenteel in 

gebruik is als kantoor. Deze ruimte is voorzien van erker en ook rechtstreeks 

vanuit de hal bereikbaar.


Centraal in het huis gelegen imposant trappenhuis met fraai houtsnijwerk en 

prachtig glas-in-lood. 


Gastentoilet en garderobe. Praktische wasruimte met loopdeur naar tuin. 


Aan de achterzijde van de woning is een relax-ruimte gerealiseerd met 

baropstelling en extra opslag. Openslaande deuren bieden enerzijds toegang 

tot de zijtuin met oprit en anderzijds tot de tuin.  


Schitterend aangelegde tuin met terrassen en buitenzwembad. 













































Eerste verdieping



Op de 1e verdieping beslaat een groot gedeelte de sfeervolle 

hoofdslaapkamer met balkon, eigen en-suite badkamer met ligbad, dubbele 

wastafel en bijzondere douche. Grenzend aan de slaapkamer een royale 

inloop garderoberuimte. Voorts 2 ruime en sfeervolle kinderslaapkamers en een 

2e badkamer met marmer mozaïek, douche, wastafel en toilet.


De riante zolder biedt nog een multi-functionele open ruimte en 2 ruime 

slaapkamers. Mogelijkheid voor meerdere kamers.


De villa heeft zo veel sfeer en bijzondere, karakteristieke elementen dat alleen 

een bezichtiging de juiste indruk kan geven. 
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