
KROMSTRAAT 57
5504 BB
VELDHOVEN
Vraagprijs € 445.000 K.K.

huizonline.nl

Parklaan 85 a, 5613 BB Eindhoven

+31 85 303 4680

info@huizonline.nl



Kenmerken
Woonoppervlakte 165m²

Perceeloppervlakte 224m²

Inhoud 615m³

Bouwjaar 1949



Omschrijving








In het gezelligste deel van Veldhoven(-Dorp) gelegen twee-onder-een-kap met verrassend veel ruimte. 
Deze woning is niet alleen heel ruim maar ook erg goed en compleet afgewerkt. Laat je net als  iedere 
bezoeker verrassen door de grootte!

Niet alleen de winkels van de Kromstraat maar ook de 9 restaurants, 4 cafés, buurthuis, basisschool, het 
Sondervick College, uitgebreide sportfaciliteiten en -clubs liggen max. 5 minuten wandelen van dit 
prachtige huis vandaan. Het vele glas in lood, het hout, de hardstenen tegelvloer, paneeldeuren, etc. 
dragen bij aan de sfeer in dit huis. 




Entree, hal met moderne meterkast. 

Woonkamer (L) met doorlopende houten vloer, met origineel balkenplafond (eerste verdiepingsvloer), 
met gesloten houtkachel en open haard, beide op hout. De ramen zien er gezellig uit en zijn met glas in 
lood gedecoreerd. Als de ochtendzon binnen schijnt geeft de gekleurde gloed jou al goede zin. 
Grenzend aan de woonkamer bieden de deuren met glas in lood, toegang tot de heuse kelder met veel 
opslagruimte en de trap naar de opkamer en eerste verdieping.




De schuifdeur, met weer glas in lood, naar de keuken met hoge loft. Je kijkt tegen de nok van het dak 
met daar tegenaan de glas in lood raam met verlichting. De inrichting is in dubbele opstelling met aan de 
raamzijde een aanrecht met spoelbak, vaatwasser en uitzicht op de gezellige tuin. Aan de andere zijde 
van de keuken bevindt zich in een rechte opstelling het kookdeel, voorzien van gaskookplaat, afzuigkap, 
oven, koel-vriescombinatie en bovenkastjes met weer dezelfde glas in lood raampjes als in de 3 deuren 
van de woonkamer. Boven de deur naar de hal/bijkeuken een balustrade van de studeerkamer. De 
bijkeuken heeft een buitendeur die hier in Brabant als hoofdentree fungeert, want iedereen komt immers 
achterom. Er zijn garderobehaken, een kastenwand met veel bergruimte en het toilet met de super 
authentieke deur; een waar snoepje om te zien! Het toilet heeft een wandcloset, fonteintje en 
buitenraam voor daglicht. Hier tegenover de opstelling van de wasapparatuur.




De laatste deur voert naar de 2e woonkamer die ook andere doelen kan dienen als hobbykamer, 
biljardkamer, eetkamer of zelfs praktijkruimte of kantoor met eigen toegangsdeur. Tegelvloer met 
verwarming, dubbele tuindeuren en de werkende houtkachel. Prachtig zicht op de gezellige tuin. 




1e Verdieping:

Via de deur in de woonkamer naar de splinternieuw beklede trap die naar de eerste verdieping voert. Na 
enkele treden kom je langs de opkamer die dus boven de kelder ligt. Hierin is de badkamer met toilet, 
ruime hardglazen douchecabine met  thermostaatkraan en bede wastafel. Het licht schijnt via het 
buitenraam binnen en dat biedt mooi zicht op de tuin. Naast het raam de design-radiator.




Bovenaan de trap kom je op de overloop (met doorlopende laminaatvloer) met aansluitend 3 
slaapkamers waarvan twee aan de straatzijde. Een daarvan heeft een Veluxdakraam, de grote andere 
kamer een gevelraam. De derde slaapkamer heeft via het Veluxraam zicht op de tuin. 

Langs het traphek toegang tot de ruimte waar de Vaillant combiketel hangt.

Bergvliering vanuit de overloop via ladder bereikbaar.











Vervolg omschrijving








In de 2e woonkamer staat de spiltrap via welke we naar boven lopen. Bovenaan de ouderslaapkamer met 
grote kastenwand en Veluxdakraam op het oosten zodat de de ochtendzon je goed gemutst wekt, indien 
het verduisteringsgordijn open is. In open verbinding bevindt zich de studeerkamer met dakkapel en 
uitzicht over de tuin, en vide met van bovenaf zicht op de keuken!




Tuin:

Voor het huis een voortuin met grind, een beukenhaag en leibomen die perfect bij de woning passen. 
Het glas in lood, de muurankers en mooie houten goot maken het plaatje af. Via een wandelpad loop je 
naar de voordeur en naar de tuinpoort. In de achtertuin is volop plaats voor gezellige zitjes. De zon schijn 
het grootste deel van de dag in de tuin totdat deze achter het huis verdwijnt. Er is een gootsteen met 
buitenkraantje, borders en plantenbakken. 

Vanuit het terras is de 2e woonkamer bereikbaar via de dubbele tuindeuren of de achterdeur. De grote 
kamer is daarom zeer geschikt als salon, kantoor of praktijk te gebruiken.

Naast de aanbouw is een overkapping als berging met achterom nog meer bergruimte voor kliko's, en 
andere (tuin)zaken.




Algemeen:

Alle punten uit een bouwkundig rapport zijn met aandacht opgelost. De woning is daarmee in prima 
staat. Het rapport mag je natuurlijk inzien. 

Leidingwerk, stroom en andere aansluitingen zijn vernieuwd in recente jaren evenals de badkamer, 
trapbekleding, en schilderwerk. 

Parkeren is geen probleem vanwege de vele gratis parkeerhavens in de straat. 




ASML, Brainport, the Hightech Campus op 10-15 minuten afstand!




Isolatie: 

- de daken zijn volledig geïsoleerd.

- geen steensmuren maar met spouw.

- de tegelvloeren zijn volledig geïsoleerd en voorzien van vloerverwarming.

- het glas van de hoofdbouw is gedeeltelijk en van de uitbouw is volledig geïsoleerd.

- VR combiketel Vaillant CWK 245/3

                                                                                                                                                                                      




  



Foto's































Plattegrond b.g.



Plattegrond 1e verd.



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart
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