


Prins Hendriklaan 21 te Helmond

Een uitzonderlijke in Engelse stijl gebouwde rietgedekte villa gelegen 
aan de rand van de befaamde en groene “Oranjebuurt”. Door de rieten 
dakbedekking, de klassieke stijl en de romantische details aan de  
binnen- en buitenzijde is dit huis met recht een charmant en uniek object 
te noemen. 

Vanuit de living, de keuken, de serre en het bijgebouw (cottage) heeft u een fraai 
uitzicht op de tuin en de oude bomen aan de achterzijde van het pand. Het perceel 
is ruim 1.000 m2 groot. De cottage – eveneens rietgedekt – biedt meerdere multi-
functionele mogelijkheden, zoals kantoor, praktijk aan huis, mantelzorgwoning  
of dubbele garage. Sinds 2016 is de cottage in gebruik als een zeer succesvolle 
Bed & Bath (Airbnb).

De ligging van het huis en de cottage is zeer aantrekkelijk omdat alle voorzie-
ningen op loopafstand bereikbaar zijn. Zoals het stadscentrum met winkels en 
vele restaurants, het station, het ziekenhuis, het museum, het theater (’t Speel-
huis), het Kunstencentrum, de Cacao-fabriek, de bekende Steenweg, de Mierlose- 
weg met een supermarkt en andere goede levensmiddelenwinkels. Daarnaast 
bent u binnen 15 minuten in het centrum van Eindhoven.

Algemene kenmerken

Bouwjaar : 1921   
Inhoud woning : ca. 833 m3

Inhoud bijgebouw : ca. 366 m3

Woonoppervlakte woning : ca. 210 m2

Woonoppervlakte bijgebouw : ca. 105 m2

Perceeloppervlakte : ca. 1.097 m2

Aanvaarding : in overleg

Prijs op aanvraag

General characteristics

Year of construction : 1921    
Volume house : approx. 833 m3 

Volume outbuilding : approx. 366 m3

Living area house : approx. 210 m2

Living area outbuilding : approx. 105 m2

Plot area : approx. 1.097 m2

Completion date : to be discussed

Price Upon Request

An exceptional, thatched English-style villa located on the outskirts of the 
renowned, green Oranjebuurt. With a reed-thatched roof, traditional style 
and romantic interior and exterior features, this property is charming and 
unique. 

Its living room, kitchen, conservatory and annexe (cottage) all have a beautiful 
view of the garden and the old trees to the rear of the property. The villa sits on a 
plot of more than 1,000 m2. The multifunctional cottage - which is also thatched - 
would make the ideal office, practice space, granny annexe or a double garage - 
amongst other things. It has been used as a very successful Bed & Bath (Airbnb) 
since 2016.

The villa and cottage also benefit from their close proximity to a large number of 
amenities (which are all within walking distance). For example, the city centre with 
its shops and restaurants and also the station, hospital, museum, theatre (’t Speel-
huis), the Kunstencentrum, the Cacao factory, the well-known Steenweg and the 
Mierloseweg, where you will find a supermarket and other good grocery shops. 
The centre of Eindhoven is just 15 minutes away too.

Prins Hendriklaan 21 in Helmond





Parterre

Middels de oprijlaan voorzien van grind en een elektrische toegangs-
poort verkrijgt u toegang naar de voordeur met overdekte buiten- 
entree. De voordeur laat u binnenkomen in de met Travertin betegelde  
centrale hal met garderobe, toiletruimte voorzien van fonteintje en  
bibliotheek/werkkamer. Tevens bevindt zich hier de opgang naar de 
eerste etage en toegang naar de wijnkelder. 

Ground floor

After passing through the electric entrance gate, a gravel drive leads to 
the property’s covered front porch. The front door opens into the villa’s 
main hall, which has a travertine tiled floor, a cloakroom, a toilet with a 
sink and a library/study. The hall also houses the staircase to the first 
floor and gives access to the property’s wine cellar. 



De werkkamer/kantoorruimte is thans in gebruik als bibliotheek maar 
kan voor vele doeleinden gebruikt worden. Deze ruimte is voorzien van 
diverse ingebouwde boekenkasten, daardoor is deze ruimte ook zeer 
geschikt voor het realiseren van een study. 

The study/office space is currently being used as a library but would be 
ideally suited for many other uses too. This room comes complete with 
a range of built-in bookcases, which make it the perfect study. 



Aan het einde van de lange entreehal verkrijgt u toegang naar de living waar de 
romantische sfeer direct voelbaar is. De living is voorzien van een prachtige dub-
bel gerookte eikenhoutenvloer in combinatie met enkele karakteristieke tegels 
voor de open haard. Een sfeervol zitgedeelte, het lichte balkenplafond en de ruit 
ramen geven deze ruimte extra charme. De authentieke ramen en twee open-
slaande deuren zorgen in deze ruimte voor veel lichtinval. Via de twee originele 
openslaande deuren komt u in de lichte serre, waar u in de zomer en in de winter 
kunt genieten van de tuin. Deze serre is voorzien van enorm veel lichtinval door 
de vele raampartijen en openslaande deuren naar het aangrenzende terras.

At the end of the long entrance hall, a door opens into the living room, where a 
romantic atmosphere is immediately apparent. This room has been laid with a 
beautiful double-smoked oak floor and has several distinctive tiles in front of the 
fireplace. A tasteful seating area, light-coloured exposed beams and multi-paned 
windows add to the charm. This room is bright too, benefiting from plenty of natu-
ral light from its authentic windows and two glazed doors that open into the light 
and airy conservatory - a space that allows you to enjoy the garden all year round. 
The conservatory is flooded with natural light from the many windows and doors 
that open out on to the property’s patio.







Grenzend aan de living is de dichte keuken gelegen welke middels de 
hal bereikbaar is. Deze keuken sluit in alles aan bij de rest van het huis, 
er zijn dan ook diverse nostalgische kenmerken aanwezig. De keuken 
is L-vormig opgesteld en beschikt over een houten aanrechtblad, 6-pits 
Boretti fornuis met oven, rvs-spoelbak en afzuiging. 

Next to the living room, you will find the closed kitchen, which can be 
accessed via the hall. This kitchen reflects the style found everywhere 
else in this property, including a number of nostalgic features. The 
room is L-shaped and has wooden worktops, a six-burner Boretti hob 
and oven, a stainless steel sink and an extraction system.



Aansluitend aan de keuken is er een bijkeuken met een zogeheten 
‘staldeur’ naar de achtertuin en een praktisch aanrechtblok. Dit is een 
ideale ruimte voor het herbergen van extra keukengerei. Tevens is in 
de bijkeuken de meterkast gesitueerd. 

Adjacent to the kitchen, you will find the property’s utility room, which 
has a practical sink unit. This room is the ideal place to store extra 
kitchenware. The meter cupboard is located here too. The stable door 
in the utility room opens out into the back garden.



Eerste etage

Vanuit de met vloerbedekking bekleedde trapopgang bereikt u de  
eerste etage waar zich drie ruimte slaapkamers bevinden. De gehele 
etage met uitzondering van de badkamer is voorzien van een prachtige 
authentieke houtenvloer. Op de overloop is een praktische kast aan-
wezig, ideaal voor het herbergen van uw linnengoed. 

Een derde slaapkamer is eveneens aan de achterzijde van de woning 
gelegen en is thans in gebruik als garderobekamer. Vele ingebouw-
de kasten zorgen voor genoeg opbergruimte waarin u al uw kleding,  
accessoires, schoenen enz. kunt opbergen. 

First floor

The carpeted staircase leads to the first floor and three spacious bed-
rooms. With the exception of the bathroom, all of the rooms on this 
floor have been laid with a beautiful, authentic wooden floor. There is a 
practical cupboard on the landing too, with plenty of space to store 
bedding and towels. 

The third bedroom on this floor is located at the back of the property too 
and is currently being used as a dressing room. The many built-in cup-
boards in this room provide all of the storage space you might need for 
clothes, accessories and shoes, etc.



Aan de achterzijde van de woning is eveneens een ruime slaapkamer 
gelegen welke voorzien is van een eigen badkamer met daarin een 
douche en waskom. Praktische inbouwkasten zorgen ervoor dat er  
genoeg ruimte is voor uw spullen te herbergen. 

There is another spacious bedroom to the back of the property of this 
floor; it has its own bathroom, which has a shower and a washbasin. 
Boasting a number of practical built-in cupboards, there’s no shortage 
of storage space. 





De slaapkamer welke aan de voorzijde van de villa is gelegen is tevens 
de grootste slaapkamer. Deze slaapkamer heeft openslaande deuren 
naar het fraaie balkon en is voorzien van airconditioning. 

De badkamer is aan de voorzijde van de woning gelegen en is voor- 
zien van ligbad, douche, toilet, gemetseld meubel met waskom, geïn-
tegreerde kranen, designradiator en inbouwverlichting. 

The bedroom at the front of the villa on this floor is the property’s  
biggest bedroom. This air-conditioned room has French doors that 
open out onto a beautiful balcony.

The bathroom on this floor is located to the front of the property and 
has a bath, shower, toilet, a brickwork unit with a washbasin, integra-
ted taps, a designer radiator and recessed lighting. 





Tweede etage

Een vaste trap geeft toegang naar de ruime tweede etage waar zich nog 2 extra 
slaapkamers bevinden. De gehele etage is voorzien van vloerbedekking en het 
dak is volledig geïsoleerd. 

De vierde slaapkamer is voorzien van een rond dakkapel en praktische inbouw-
kast. De vijfde slaapkamer is thans in gebruik als bergruimte en biedt dan ook als 
u de slaapkamer niet nodig heeft veel ruimte voor het opbergen van spullen. 

Second floor

A staircase leads to the spacious second floor, where there are a further two bed-
rooms. This floor has been carpeted throughout and the roof space has been fully 
insulated too. 

The fourth bedroom has a round dormer window and a practical built-in cupboard. 
The fifth bedroom is currently being used as storage space; being quite large, 
many of your belongings could be stored here if you do not need a fifth bedroom. 

Aan het einde van de overloop middels enkele treden naar beneden 
bevindt zich een gezellige kamer welke voor diverse doeleinden is ge-
schikt. Thans is deze kamer als laundry in gebruik, daardoor bevinden 
zich hier dan ook aansluitingen voor uw wasapparatuur en is deze 
ruimte voorzien van een tegelvloer. Deze ruimte is een kleine maar 
uiterst praktische kamer. Ideaal te noemen zijn de twee ruime inbouw-
kasten op deze kamer welke u extra opbergruimte bieden.

At the end of the landing, several steps lead down to a cosy room that 
would lend itself to a number of uses. It is currently being used as a 
laundry, because of which it has a tiled floor and connections for  
washing appliances. Although small, this room is very practical. With 
two spacious built-up cupboards, there is plenty of extra storage space.





Multifunctional annexe

Ground floor
From the drive, you will see a very spacious annexe, which has been 
used as a successful Bed & Bath for the last four years. However, it 
would work equally well as a home-working space, studio, training 
room, guest or au pair accommodation, a training space or a double 
garage - for example. From the back garden, this building can be ac-
cessed via a door that opens into its entrance hall. This features a wall 
unit and a number of connections for washing appliances and leads 
through to the annexe’s bathroom and living space. The fully-tiled  
bathroom has a walk-in shower, a fitted washbasin, a wall-hung toilet 
and underfloor heating. 
In the living space, there is an L-shaped kitchen, which comes com-
plete with a compact dishwasher, a four-burner gas hob, a stainless 
steel sink and a fridge. This room also accommodates stairs to the first 
floor/mezzanine. At the front of the annexe, an entrance hall gives  
access to its bedroom. There are two large glazed windows at the front 
and the entire building is wheelchair-friendly, making it the perfect 
granny annex. 

Multifunctioneel bijgebouw

Begane grond
Vanuit de oprit kijkt u op een zeer riant bijgebouw waar sinds de af- 
gelopen 4 jaar een goedlopende Bed & Bath fungeert. Deze multifunc-
tionele ruimte biedt u veel mogelijkheden voor bijvoorbeeld het uitoefe-
nen van een beroep aan huis, kantoorruimte, atelier, cursusruimte, 
praktijkruimte, gastenverblijf, au pair woning, mantelzorg woning maar 
ook een dubbele garage. Vanuit de achtertuin is dit gebouw bereikbaar 
waar u middels een deur in het portaal komt. Dit portaal is voorzien van 
kastenwand en wasapparatuur aansluitingen en biedt doorgang naar 
de badkamer en leefruimte. Nette volledig betegelde badkamer welke 
is voorzien van douche, wastafel en wandcloset. 
In de leefruimte is een open keuken in L-opstelling gesitueerd welke is 
uitgerust met compacte vaatwasser, 4-pits gaskookplaat, rvs-spoelbak 
en koelkast. Tevens bevindt zich in dit vertrek een trap naar de eerste 
etage/vide. Aan de voorzijde van het bijgebouw is een portaal gelegen 
welke toegang biedt naar de slaapkamer. Er zijn 2 grote glazen puien 
aan de voorzijde en het hele gebouw is drempelloos waardoor dit  
gebouw ook zeer geschikt is voor mantelzorg. 









Eerste etage
Middels een vaste trap is er toegang naar de eerste etage. Hier bevindt 
zich een royale ruimte waar een vide, een eventuele tweede slaap- 
kamer, eventuele kantoorruimte/studieruimte en vele opbergmogelijk-
heden achter de schuifkasten. Tevens is op deze etage een gedeelte 
bergzolder waar de c.v.-installatie gesitueerd. 

First floor
A staircase leads to the first floor, where there is a spacious room with 
a mezzanine; this could potentially be used as a second bedroom or 
office space/study space. There is also plenty of storage space behind 
the built-in cupboards with sliding doors. Part of this floor is taken up by 
attic space, where you will find the property’s central heating system. 





Exterieur

Een uitzonderlijke en privacy biedende tuin voorzien van vele volwas-
sen bomen, bloemborders en gazon. De tuin is door middel van een 
poort opgedeeld in twee fraaie tuinen. Zo is er de gelegenheid om de 
gasten van de Bed & Bath hun eigen tuin met privacy te bieden. In dit 
gedeelte bevindt zich een sfeervolle vrijstaande veranda met open 
haard, opslagruimte voor haardhout en een plateau voor een barbecue 
en dergelijke. 

Het andere gedeelte van de tuin grenst aan de serre van het woonhuis 
en biedt een gezellige zitgelegenheid op het aangrenzende terras. De 
tuin is voorzien van diverse beplantingen, een volwassen notenboom, 
hagen en voornamelijk gazon. Het is mogelijk volledig rondom de  
woning te lopen. Tevens is er een computergestuurde beregenings- 
installatie in de gehele tuin aanwezig. 

De hoge afrastering biedt u ontzettend veel privacy, dicht bij het  
centrum doch alsof u in de natuur woont is uniek te noemen.  

Het gehele perceel is omheind en voorzien van een elektrische toe-
gangspoort. De oprijlaan is voorzien van grind en aan de rechterzijde 
bevindt zich een carport met grote berging.

Exterior

An exceptional private garden has been planted with a large number  
of mature trees, flower borders and has a lawn too. A gate splits the  
property’s garden into two separate beautiful gardens spaces. This 
creates the opportunity to offer Bed & Bath guests their own private 
garden complete with an attractive free-standing veranda and an out-
door fireplace, storage space for hardwood and an area of higher 
ground for BBQ-ing, etc. 

The other part of the garden is next to the conservatory and includes a 
patio with a cosy seating area. This part of the garden has mainly been 
laid to lawn but also boasts a number of smaller plants, a mature nut 
tree and some hedges. It is possible to walk all the way around the 
property. The entire garden is watered by a computerised sprinkler 
system. 

The high fence around the property guarantees a high level of privacy. 
Situated close to the centre of the city but as if you were in the heart of 
nature: this property really is unique.  

The plot is fully enclosed by a fence with an electric entrance gate. The 
drive has been surfaced with gravel. On the right, there is a carport with 
yet more storage space.















Algemene kenmerken:

•      Stijlvolle ‘sprookjesachtige’ villa, gebouwd in 1921,  
met authentieke elementen;

•      De villa is voorzien van 5 slaapkamers en 2 badkamers;

•      De begane grond is voorzien van vloerverwarming met  
uitzondering van de houten vloeren;

•      Veel privacy en toch op enkele minuten van luxe winkelstraat 
“Steenweg”;

•      De villa is voorzien van een alarminstallatie;

•      Volledig omheind perceel met elektrische toegangspoort;

•      Deze woning straalt zeer veel charme, liefde en karakter uit;

•      De huidige bewoners hechten veel waarde aan het behoud van de 
specifieke en oude elementen van het pand vandaar dat bij de drie 
uitgevoerde restauraties – sinds 2001 – rekening is gehouden met 
de historische waarde en elementen van de villa. 

General features:

•     Stylish ‘fairytale’ villa, built in 1921 and retaining many authentic 
features;

•     The villa has five bedrooms and two bathrooms;

•     Underfloor heating has been laid throughout the ground floor,  
with the exception of the rooms with wooden floors;

•     A very private location, just minutes away from the luxury  
Steenweg shopping street;

•     The villa is protected by an alarm system;

•     A fully enclosed property with an electric entrance gate;

•     This property has a wealth of charm, warmth and character;

•     The current occupants believe that it is important to retain the 
property’s (specific and old) features, because of which the three 
restorations carried out since 2001 have been sympathetic to the 
villa’s historic value and features. 
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www.statigwonen.nl                        Tel. +31 (0)40 – 7878 758                        info@statigwonen.nl  

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,


