


Prins Constantijnlaan 9 te Waalre

Een door groen omringde authentieke villa, gelegen nabij natuurgebied 
en de Eindhovense Golf. 

Een fantastische uitkijk vanuit zowel, de eetkamer, de woonkamer, de tv-kamer 
en diverse slaapkamers naar dit Zuidwesten georiënteerde fraaie bosperceel 
geeft u direct een gevoel van privacy en wonen in de natuur. Diverse markante 
stijl karakteristieken zoals openslaande kasteeldeuren en een “Porselein de  
Paris” wastafel op zuil geven deze villa net dat extra cachet.

De uitstekende geografische ligging op slechts 10 autominuten van het centrum 
van Eindhoven, enkele minuten lopen van het winkelcentrum en medische voor-
zieningen en toch midden in de natuur maakt dat dit object een unieke kans is! 

Algemene kenmerken

Bouwjaar : 1967   
Inhoud : ca. 1.300 m3

Woonoppervlakte : ca. 286 m2

Perceeloppervlakte : ca. 2.946 m2

Aanvaarding : in overleg

Prijs op aanvraag

General characteristics

Year of construction : 1967    
Volume : approx. 1.300 m3 

Living area : approx. 286 m2

Plot area : approx. 2.946  m2

Completion date : to be discussed

Price Upon Request

An authentic villa, set in a green spot near a nature reserve and Eindhoven-
sche Golf. 

Wonderful views of beautiful woodland are guaranteed from the south-west facing 
dining room, living room, TV room and a number of bedrooms and immediately 
create a sense of privacy and country living. Various striking stylistic features like 
castle-style doors and a Porselein de Paris pedestal washbasin give this villa extra 
cachet.

Benefiting from an excellent geographical location, just 10 minutes from the centre 
of Eindhoven by car, a short walk from the shopping centre and medical facilities 
and still situated in the heart of the countryside, this property is unique! 

Prins Constantijnlaan 9 in Waalre





Parterre

Middels de oprijlaan voorzien van grind verkrijgt u toegang naar de 
voordeur met overdekte buitenentree. De voordeur laat u binnen- 
komen in de zeer royale centrale hal welke is voorzien van marmeren 
vloer, garderobe en toiletruimte. Tevens bevindt zich hier de markante 
“Porselein de Paris” wastafel op zuil, een zeer fraai element in ruimte. 
Een ware eyecatcher is de statige trapopgang als middelpunt van deze 
villa. De vide geeft een doorkijk naar zowel de eerste als de tweede 
etage waardoor deze trappartij meteen overzicht geeft over alle  
etages. 

Ground floor

The gravel drive leads to the property’s front porch and main entrance. 
The front door opens into a very spacious central hall, which has  
a marble floor, a cloakroom and a separate toilet with a beautiful  
Porselein de Paris pedestal washbasin. The grand staircase at the 
heart of this villa is a real eye-catcher. A mezzanine gives views of the 
ground, first and second floors. 



Vanuit de centrale hal zijn alle ruimtes zichtbaar met elkaar verbonden 
en bereikbaar. Direct aan de linkerzijde is de keuken gelegen. In  
deze keuken bevindt zich een keukeninrichting in hoekopstelling. De  
keuken is verder voorzien van houten aanrechtblad, 4-pits gaskook-
plaat, vaatwasser, dubbele rvs-spoelbak en afzuiging. In het verlengde 
van deze keukenruimte is tevens nog een klein keukenblok gevestigd, 
een meterkast en een openslaande deur naar buiten. 

All of the rooms on this floor are visibly connected to and accessible 
via the central hall. The L-shaped kitchen is located to the immediate 
left of the entrance and comes complete with wooden worktops, a four-
burner gas hob, a dishwasher, a double stainless-steel sink and  
an extraction system. The kitchen also benefits from a small pantry,  
a meter cupboard and door into the space outside. 



De twee markante openslaande kasteeldeuren geven toegang vanuit 
de centrale hal naar de eetkamer welke tevens middels de woonkamer 
en keuken te bereiken is. 

From the central hall, the two striking castle-style doors give access to 
the dining room, which can also be reached via the living room and 
kitchen. 



De vloer is bedekt met een prachtige licht eikenvloer welke in visgraat-
motief is doorgelegd naar de woonkamer. De grote raampartij met deur 
naar de achtertuin geven een fantastische view terwijl u met het hele 
gezin gezellig dineert. 

The beautiful, light oak herringbone floor in the dining room extends 
through into the living room. With large windows and a door into the 
back garden, the wonderful views in the dining room only add to the 
atmosphere of a cosy family dinner. 



De royale woonkamer is vanuit de hal alsmede de eetkamer te berei-
ken en is voorzien van een robuuste open haard met Franse schouw in 
het midden van de ruimte. Twee openslaande tuindeuren geven  
toegang naar het terras en zorgen in de zomer ervoor dat de tuin in 
verbinding staat met de woonkamer. De koude en kille periodes komt 
u hier warm en sfeervol door bij het knisperende haardvuur. 

The spacious living room can be accessed from both the hall and the 
dining room - its centre piece (in the middle of the room) is a solid fire-
place with a French hearth. French doors give access to the patio and 
connect the garden to the living room in the summer months. It’s the 
perfect place to enjoy the atmosphere and keep warm in front of the 
crackling open fire when it’s chilly outside. 





Voor de ontspanning van het kijken van tv of het lezen van een boek is 
de tv-kamer/study ideaal geschikt. Deze ruimte is bij binnenkomst 
rechts van de centrale hal gelegen en voorzien van fraaie parketvloer. 
Een ideale ruimte voor de dagelijkse ontspanning en/of het opperst 
concentreren voor een studie. Vanuit deze kamer geeft een tuindeur 
toegang naar het aangrenzende terras met overkapping. 

The TV room/study is the ideal space to relax, watch TV or read a book. 
This room is located to the right of the central hall as you enter the 
property and has a beautiful parquet floor. It is equally suited as a  
relaxing bolt hole or retreat for anyone who wants to concentrate on 
their studies. From this room, a patio door gives access to the adjacent 
covered patio. 



Eerste etage

In de centrale hal verbindt de bordestrap de begane grond met de  
eerste etage. Op de royale overloop vindt u doorgang naar de 3 ruime 
slaapkamers en twee badkamers. Tevens is er een diepe inbouwkast 
halverwege de trapopgang voor het herbergen van diverse spullen.

First floor

The open staircase in the central hall leads from the ground floor to the 
first floor. The large landing at the top of the stairs gives access to three 
spacious bedrooms and two bathrooms. A deep built-in cupboard half-
way up the staircase provides convenient storage space. 



De masterbedroom is voorzien van een walk-inn closet en geeft  
toegang naar de eerste badkamer. Dit is een kamer waarin u als u  
wakker wordt zal twijfelen of u werkelijk wakker bent. De grote raam-
partijen geven een fenomenaal uitzicht naar de bosrijke omgeving en 
de prachtige met zorg aangelegde groenrijke tuin. Middels de deur 
naar het balkon kunt u in de vroege ochtend de dennengeur op- 
snuiven. Het zal voor velen een droom zijn om in deze kamer wakker te 
worden. De badkamer is voorzien van een ligbad, toilet en dubbele 
wastafel. Kenmerkend zijn de unieke en klassieke tegeltjes welke op 
beide badkamers gebruikt zijn. Deze stijlkarakteristieken geven deze 
woning extra romantiek.

The master bedroom on this floor has a walk-in closet that connects it 
with the first of the property’s bathrooms. Waking up in this stunning 
bedroom, you will want to pinch yourself to make sure you are actually 
awake: its big windows look out over the property’s stunning wooded 
surroundings and its beautiful, carefully designed, green garden. A 
door leads out onto the balcony, where you can enjoy the fresh scent 
of the pine woodland in the early morning. All in all, this room is a 
dream come true. The main bathroom has a bath, toilet and a double 
washbasin. The small and unique classic tiles used here can be found 
in the other bathroom too. Stylistic features like these add to the sense 
of romance created by this property.





De tweede slaapkamer is voorzien van praktische inbouwkasten,  
vaste wastafel en ruim van opzet. Tevens is er een deur naar het fraaie  
balkon welke doorloopt naar de derde slaapkamer. Thans is deze  
kamer in gebruik als kantoor/study.  

The second bedroom is spacious and comes complete with beautiful 
built-in cupboards and a fitted washbasin. It also has a door that leads 
out onto the magnificent balcony, which extends through to the third 
bedroom. 



De derde slaapkamer grenst aan de tweede badkamer en heeft even-
eens een deur naar het balkon. De naastgelegen badkamer is voorzien 
van een ligbad, dubbele wastafel en toilet. 

The third bedroom is currently being used as an office/study. Located 
next to the second bathroom, it has a door that opens out onto the  
balcony too. The adjacent bathroom features a bath, a double wash- 
basin and a toilet. 





Tweede etage

De bordestrap loopt helemaal door naar de tweede etage. Op deze 
etage zijn de vierde en vijfde slaapkamer én een separate douche-
ruimte en toiletruimte gesitueerd.

De derde badkamer is enkel voorzien van een douche en is ideaal voor 
uw kinderen en/of gasten. 

Aan zowel de linker- als rechterzijde zijn de vierde en vijfde slaap- 
kamer gelegen. Twee identieke slaapkamers welke zeer royaal te  
noemen zijn. In beide slaapkamers is een wastafel aanwezig en geven 
de ruime inloopkasten veel opbergmogelijkheden voor uw spullen.

Second floor

The open staircase extends through to the second floor. The fourth and 
fifth bedrooms and a separate shower room and toilet are located on 
this floor.

The shower room would be ideal for children and/or guests. 

The very spacious fourth and fifth bedrooms are identical and can be 
found on the left and right-hand side of the property. Each of these 
bedrooms has a washbasin and large walk-in closets.





Souterrain

Onder de fraaie trapopgang op de begane grond is er een deur naar  
de diepe wijnkelder en technische ruimte. Een markante stenen trap 
leidt u naar deze royale kelderruimte welke ideaal geschikt is voor  
uw wijn en voorraad. In een aparte ruimte is de technische installatie  
opgesteld. 

Garage 

De inpandige garage is voorzien van dubbele garagedeur en is zowel 
middels de oprijlaan alsmede de centrale hal toegankelijk. In deze ga-
rage zijn er aansluitingen voor uw wasapparatuur aanwezig. Middels 
een vlizotrap is er vanuit deze ruimte een flinke bergzolder bereikbaar.

Basement

The door to the wine cellar and technical room can be found under the 
beautiful staircase on the ground floor. Distinctive stone steps lead into 
the spacious cellar, which is ideal for storing wine and other provisions. 
The technical system has been installed in a separate room in the  
cellar. 

Garage

The property’s integral garage has a double garage door and can  
be accessed via both the drive and the central hall. The garage has 
connections for washing and laundry appliances too. A loft ladder 
leads up to a large attic from this room.



Exterieur

Een uitzonderlijke en veel privacy biedende tuin welke tot in de kleinste 
details met veel zorg is aangelegd en onderhouden. Er is dan ook een 
automatisch beregeningssysteem waarmee u de prachtige beplanting 
eenvoudig kunt voorzien van water. Deze achtertuin is voorzien van 
veelal volwassen bomen, gazon en de met zorg uitgekozen beplanting 
zoals Rododendron, Lijsterbes en diverse rozenstruiken, zorgen voor 
een prachtig natuurrijk plaatje. Een Magnolia, Laurier en Japanse  
sierappel maken van deze tuin in het voorjaar een paradijs voor de  
natuurliefhebber. Tevens zijn er diverse paadjes aangelegd voor een 
wandeling door uw eigen groene rijk. 

Aan het huis is een tuinkas aanwezig voor het zaaien en opkweken van 
planten, groenten en/of het veiligstellen van vorstgevoelige planten in 
de winter. 

Grenzend aan de zijgevel is het terras een heerlijke plek om te vertoeven.

Exterior

An exceptional and very private, well-maintained garden, which has 
been designed with great care and an eye for detail (for example, an 
automatic sprinkler system that makes it very easy to water the  
garden’s beautiful plants). This back garden has a number of trees, 
many of which are mature, a lawn and the carefully chosen planting - 
which includes rhododendron bushes, mountain ash and various rose 
bushes - creates a pretty natural picture. A magnolia tree, laurel bushes 
and Japanese crab apple tree make this garden a paradise for nature 
lovers in the spring. The garden also features a number of small paths, 
along which you can stroll and admire the wonderful greenery around 
you. 

The property comes complete with a greenhouse, which is attached to 
the house, and can be used to sow and cultivate plants, vegetables 
and/or to protect frost-sensitive plants in the cold winter months. 

A patio has been laid next to one of the property’s side walls and is  
a lovely spot to while away the time.







Algemene kenmerken:

•      Stijlvolle authentieke bosvilla voorzien van authentieke elementen;

•     Ruim perceel omgeven door veel groen;

•     De villa is voorzien van 5 slaapkamers en 3 badkamers;

•     Veel privacy en toch op enkele minuten van het centrum;

•     De woning is voorzien van een alarminstallatie;

•     De c.v. installatie is gehuurd via Kemkens, maandelijkse kosten 
bedragen € 56,89 voor de huur en het onderhoud;

•     Gunstige ligging nabij De Eindhovensche Golf, Eindhoven Airport 
en bedrijven als ASML, Philips, High Tech campus, Maxima 
Medisch Centrum en DAF;

•     Steden als Maastricht, Antwerpen, Düsseldorf en Utrecht zijn vanaf 
deze locatie binnen 1 uur bereikbaar;

•     Deze typische familiewoning straalt zeer veel charme, liefde en 
karakter uit. 

General features:

•     A stylish, authentic villa with original architectural features,  
set in a woodland location;

•     A spacious plot, surrounded by a wealth of green;

•     The villa has five bedrooms and three bathrooms;

•     A very private location just minutes away from the town centre;

•     The property is protected by an alarm system;

•     The central heating installation is rented through Kemkens,  
monthly costs are € 56,89 for rent and maintenance;

•     Close to Eindhovensche Golf, Eindhoven Airport and companies 
like ASML, Philips, High Tech campus, the Maxima Medical Centre 
and DAF;

•     Cities like Maastricht, Antwerp and Utrecht are all within one 
hour’s reach;

•     An ideal family home with a wealth of charm, warmth and  
character. 
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Deze informatie is door ons samengesteld om u een indruk te geven van dit  
object. Hoewel wij bij het samenstellen van de brochure zorgvuldig te werk gaan, 
kunnen er geen rechten worden ontleend aan eventuele onjuistheden. 

De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te 
passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. Alle in 
deze brochure genoemde oppervlakten zijn conform de meetinstructie vanaf  
de ons beschikbare tekeningen ingemeten. De Meetinstructie is een afgeleide 
van de NEN2580 maar sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door 
bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen.

Deze informatie dient in combinatie met een bezichtiging van de woning te  
worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een bod en/of om in 
onderhandeling te treden. Wij adviseren u om te allen tijde deskundige bijstand 
van een makelaar en/of onafhankelijk bouwkundig adviesbureau te vragen. Tot 
zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen dient de koper, bij het tot 
stand komen van de overeenkomst, een schriftelijke bankgarantie te doen  
stellen of een waarborgsom te storten ten bedrage van 10% van de koopsom.  

Wij danken u voor uw belangstelling en graag tot ziens.

Met vriendelijke groet,

We have put together this information to give you an impression of this property. 
Although we have taken all due care when preparing the brochure, no rights may 
be derived from any inaccuracies that it might contain.

The objective of the Measurement Instructions is to provide a more uniform  
approach to the measurement process and an indication of the usable area  
applicable. All of the surface areas stated in this brochure are in accordance  
with the Measurement Instructions, based on the drawings available to us. The  
Measurement instructions have been derived from NEN2580, but do not fully rule 
out differences in measurement outcomes as a result of interpretation differen-
ces, roundings-off or restrictions, for example.

Combined with a viewing of the property, this information must be considered to 
be an invitation to make an offer and/or start negotiations. We advise you to re-
quest the expert assistance of a property agent and/or independent structural 
consultancy at all times. When concluding the contract of sale, the buyer will be 
required to provide a bank guarantee or pay a deposit equal to 10% of the 
purchase price,which will serve as security for the performance of all of the  
various obligations applicable.

We appreciate your interest and hope to meet you soon.

Best regards,


