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Wonen direct in hartje centrum Son? 

Deze verrassend ruime (gezins-)bovenwoning beschikt over maar liefst 4 slaapkamers, vernieuwde 

badkamer en ruim dakterras op het oosten. 

 

 

Overdracht   

Huurprijs  € 995,-- p/mnd. 
Aanvaarding In overleg/per direct mogelijk 
Huurperiode Minimaal 1 jaar 
Borg 2x de maandhuur 

 

Bouw   

Type object Bovenwoning 
Bouwperiode 1960 
Isolatievormen Volledig dubbelglas 

 

Oppervlaktes en inhoud   

Perceeloppervlakte 219 m² (gedeeltelijk) 
Gebruiksoppervlakte wonen 125 m²  
Inhoud  ca. 400 m³  
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Begane grond: 

Het naastgelegen pad/oprit biedt toegang tot de entree aan de achterzijde. Middels de berging 

toegang tot de keuken. De keuken is afgewerkt met laminaat vloer, deels betegelde/deels behang 

wanden en voorzien van een eenvoudige keukenopstelling met spoelbak voorzien van een 

mengkraan, 4-pits gaskookplaat, afzuigkap, opstelling HR-combiketel en aansluiting t.b.v. de 

wasapparatuur. 

Aansluitend de hal met toegang tot de geheel betegelde toiletruimte, trapkast met meterkast en 

trapopgang. 

 

1ste verdieping: 

Gang met laminaat vloer en behang wanden. 

De woonkamer aan voorzijde is voorzien van laminaat vloer, inbouwkast en grote raampartijen met 

zicht op de winkelstraat. 

Twee ruime slaapkamers (achterzijde) beide voorzien van laminaatvloer en waarvan 1 met 

inbouwkast, toegang tot het dakterras en trapopgang naar de 2e verdieping. 

De moderne geheel betegelde badkamer beschikt over een bad met spatscherm, badmeubel met 

vast wastafel, vrijdragend toilet en inbouwspots. 
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2e verdieping: 

Vaste trap. Gang met laminaat vloer en toegang tot de bergruimte. Twee ruime slaapkamers beide 

met laminaat vloer en waarvan 1 met extra bergruimte. 

 

Dakterras: 

Het dakterras is toegankelijk vanuit de slaapkamer op de 1e verdieping. Ruim volledig bestraat en 

omheind dakterras (circa 20 m2) op het oosten. 

 

Berging: 

De berging is direct vanuit de keuken bereikbaar, voorzien van elektra en deur naar de oprit. 

 

 

Locatie: 

Deze bovenwoning is direct in het hart van centrum van Son gelegen. Allerhande voorzieningen als 

winkels, sportaccommodaties, restaurants en terrasjes zijn op loopafstand gelegen. Tevens direct 

nabij scholen (LO), uitvalswegen A2, A50 én op slechts 10 autominuten van het centrum van 

Eindhoven. 
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• Direct in hartje centrum Son gelegen. 

• Maar liefst 4 slaapkamers. 

• Vernieuwde badkamer. 

• Ruim dakterras op het oosten. 

• Huurder dient rekening te houden met 

verbetering van het schilderwerk. 

• Conform het bestemmingsplan is 

bewoning door meer dan 1 huishouden 

niet toegestaan. 
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Alle hierbij vermelde gegevens zijn naar beste kennis en wetenschap en te goeder trouw door ons weergegeven. Mocht nadien blijken dat er 

afwijkingen zijn (aan tekst en tekeningen), dan kan men zich hierop niet beroepen. Het bovenstaande object wordt aangeboden onder voorbehoud 

goedkeuring door de eigenaar. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

 

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met ons! 

 

Sol Makelaardij B.V. 

Boslaan 1 

5691 CT  Son 

✓ www.solmakelaardij.nl 

✓ info@solmakelaardij.nl 

✓ 0499-477777 

 


