


Doctor Schaepmanlaan 20 te Eindhoven

Zoekt u een zeer hoogwaardig gerenoveerde villa gelegen op een tot  
in de puntjes verzorgd perceel van 980 m2 Vanuit de lommerrijke  
Dr. Schaepmanlaan geeft een automatische poort u toegang tot de  
ruimte oprit van deze royale villa gelegen aan het Stadswandelpark van 
Eindhoven. 

Dit ideale gezinshuis beschikt over 6 slaapkamers, 3 badkamers, verwarmd 
zwembad met pool house, kantoor-/praktijkruimte en zeer ruime oprit voor 4 á 5 
auto’s. De binnenzijde van de woning laat zich kenmerken door een modern en 
eigentijds karakter welke voorzien is van vele luxe voorzieningen waaronder 
luchtverwarming en luchtkoeling. Deze villa is afgelopen jaar aan de binnenzijde 
volledig gemoderniseerd en absoluut instap klaar! Ervaar de oase van rust op 
loopafstand van het centrum en in de onmiddellijke nabijheid van het Parktheater, 
diverse winkels en openbaar vervoer. Hier woont u in de stad en toch omringd 
door een fraaie groenrijke omgeving, niet alleen door de prachtige nabijgelegen 
parken maar ook door de ruime tuin met veel privacy van deze stadsvilla.

Algemene kenmerken

Bouwjaar : 1955 (gerenoveerd in 2019/2020)   
Inhoud : ca. 1.483 m3

Woonoppervlakte woning : ca. 406 m2

Perceeloppervlakte : ca. 980 m2

Aanvaarding : in overleg

Prijs op aanvraag

General characteristics

Year of construction : 1955 (renovated in 2019/2020)    
Volume house : approx. 1.483 m3 

Living area house : approx. 406 m2

Plot area : approx. 980 m2

Completion date : to be discussed

Price Upon Request

Are you looking for a very high quality renovated villa situated on a plot of 
980 m2 that has been taken care of down to the last detail? Turning off the 
leafy Dr. Schaepmanlaan an automatic gate gives you access to the wide 
driveway of this spacious villa located at the Stadswandelpark of Eindhoven. 

This ideal family home features 6 bedrooms, 3 bathrooms, heated pool with pool 
house, office space and wide driveway for 4 to 5 cars. The interior of the house is 
characterised by a modern and contemporary design and is equipped with many 
luxury amenities, including air heating and cooling. This villa was completely  
modernised on the inside last year and is ready to move in! Enjoy the oasis of calm 
within walking distance of the centre and in close proximity to the Parktheater, a 
range of stores and public transport. When you live here, you live in the city but yet 
you are surrounded by a beautiful green environment, not only by the wonderful 
nearby parks but also by your spacious garden with a great deal of privacy of this 
city villa.

Doctor Schaepmanlaan 20 in Eindhoven



Parterre

Middels de dubbele toegangsdeur komt u binnen in de royale ont-
vangsthal met trapopgang, garderobe, toiletruimte en doorgang naar 
living en woonkeuken. De ontvangsthal en garderobe (met verlichting) 
zijn voorzien van een in visgraat gelegde tropisch hardhouten parket-
vloer. De toiletruimte is uitgerust met wandcloset, ingebouwde wan-
denkast, fonteintje, inbouwverlichting en de wanden zijn betegeld met 
glasmozaïek. Het gebruik van een bijzonder behang geeft deze ont-
vangsthal extra cachet.

Ground floor

As you walk through the double entrance door you enter the spacious 
lobby with staircase, cloakroom, toilet and passage to the living room 
and kitchen. The lobby and cloakroom (with lighting) feature a herring-
bone-laid parquet flooring of tropical hardwood. The toilet room is 
equipped with a wall closet, fitted wall cupboard, hand basin, recessed 
lighting, and the walls are tiled with glass mosaic. The use of special 
wallpaper gives this lobby extra cachet.





Vanuit de hal geven de dubbele deuren doorgang naar de sfeervolle 
en royale living van 50 m2.  Een zeer ruime L-vormige woonkamer  
welke aan de voorzijde van het pand gelegen is met als kenmerken  
4 openslaande deuren, grote raampartijen voorzien van elektrisch  
bedienbare zonneluifels met veel natuurlijke lichtinval en een sfeer-
volle gashaard welke deze ruimte voorziet van optimale sfeer en aan-
gename warmte. 

From the hall, the double doors give access to the attractive and  
spacious living room of 50 m2.  A very spacious L-shaped living room 
situated at the front of the property featuring 4 French doors, large  
windows with electrically operated awnings creating much natural 
light, and a cosy gas fireplace which ensures an optimal atmosphere 
and pleasant heat in the room. 



Aansluitend aan de living is een gezellige tv-kamer gesitueerd voor-
zien van inbouwverlichting, op maat gemaakte wandkasten, vloerver-
warming en grote draai-kiep raampartijen voorzien van nieuwe elektri-
sche zonnescreens. In deze ruimte kunt u met het hele gezin tot rust 
komen en samen genieten van een filmavond.

Adjacent to the living room is a cosy TV room equipped with recessed 
lighting, tailor-made wall cupboards, underfloor heating and large tilt-
and-turn windows with new electric sun shades. In this room you can 
relax with the whole family and enjoy a movie night together.



De riante woonkeuken van ruim 40 m2 is bereikbaar middels de  
centrale hal alsmede de tv-kamer en is over de volle breedte aan de 
achterzijde van de villa gesitueerd. De woonkeuken heeft een zit- 
gedeelte met sfeervolle gashaard en vrij uitzicht op de achtertuin. Deze 
ruimte is verder voorzien van 4 openslaande deuren met deur hor,  
inbouwverlichting, tropisch hardhouten parketvloer en ingebouwde  
audio- en tv-installatie. 

Het kookeiland is voorzien van een oplaadtoren en een 5-pits inductie-
kookplaat. De keuken is uitgerust met vaatwasser, 2 rvs-spoelbakken 
met mengkraan en aparte Quooker, 2 koelkasten waarvan vries-com-
binatie, 2 combi-stoomovens en een wijnklimaatkast. Verder zijn zowel 
het kookeiland als de wanden voorzien van ruime kasten met soft-
close lades.

Vanuit de woonkeuken is er middels een doorloop, welke is voorzien 
van inbouwkasten en tuindeur, toegang naar een riante berging en 
multifunctionele ruimte. 

The roomy kitchen of over 40 m2 is accessible through the central hall 
and the TV room, and is situated across the full width of the villa. The 
kitchen diner has a seating area with a pleasant gas fireplace and  
offers unobstructed views of the back garden. This room is further 
equipped with 4 French doors with door screens, recessed lighting, 
tropical hardwood parquet flooring and a built-in audio and TV system. 

The kitchen island features a charging tower and a 5-burner induction 
cook top. The kitchen is equipped with dishwasher, 2 stainless steel 
sinks with mixer tap and separate Quooker, 2 refrigerators with a  
freezer combination, 2 combi steam ovens, and a wine climate cabinet. 
Furthermore, both the kitchen island and walls feature spacious  
cupboards with soft close drawers.

There is a passage from the kitchen diner, which passage is equipped 
with fitted wardrobes and a garden door, access to a spacious storage 
room and multi-purpose room. 





De verwarmde berging is voorzien van 2 openslaande deuren naar de 
oprit en biedt voldoende ruimte als opslag en het herbergen van fietsen 
en/of motor maar ook voor het plaatsen van extra witgoed. 

De multifunctionele ruimte fungeert momenteel als speelkamer maar 
is ook ideaal als praktijk-/kantoorruimte aan huis, studeerruimte of 
zelfs als extra slaapkamer op de begane grond. De kamer is voorzien 
van lichttubes, unieke vaste kasten op een excentrieke egaline vloer 
met vloerverwarming. Verder bevindt zich hier een praktische douche-
ruimte met verlichting en elektrische mechanische ventilatie, wastafel 
met meubel en aparte was-apparatuur aansluiting. Door de solartube 
krijgt deze ruimte nog eens extra natuurlijk lichtinval. Separaat van de 
doucheruimte bevindt zich het toilet met hangcloset.

The heated storage room has 2 French doors to the driveway and  
provides ample space for storage and to house bicycles and/or motor-
cycles but also for additional white goods. 

The multi-purpose room currently serves as a playroom but is also 
ideal as a home office, study room or even as an additional bedroom 
on the ground floor. The room features light tubes, unique fitted cup-
boards on an eccentric egaline flooring with underfloor heating. There 
is also a practical shower room with lighting and electric mechanical 
ventilation, sink with cabinet and separate washing machine connec-
tion. The solar tube gives this room additional natural light. Separate 
from the shower room is the toilet with hanging closet. 



Eerste etage

De trapopgang geeft toegang naar de eerste etage met een hoge vide 
en ruime overloop voorzien van een betonstuc vloer. Aan het einde van 
de gang bevindt zich een glazen draai-kiepdeur met Frans balkon  
welke uitzicht geeft over de achtertuin. Aan de voorzijde is een zeer 
ruime slaapkamer gesitueerd met over de gehele breedte een groot 
schuifraam met harmonica horren en elektrische bedienbare zonne- 
luifel. De slaapkamer is voorzien van houten parketvloer en aircondi- 
tioning en heeft grote ruime inbouwkasten.

First floor

The staircase gives access to the first floor with a high loft and  
spacious landing with a concrete stucco floor. At the end of the hallway 
is a glass tilt-and-turn door with French balcony overlooking the back 
garden. At the front is a spacious bedroom with a large sliding window 
across the entire width equipped with harmonica screens and electric 
awning. The bedroom has wooden parquet flooring as well as air  
conditioning and large spacious fitted wardrobes.





De luxe badkamer is recentelijk voorzien van gedeeltelijk stuc- en tegel- 
werk met een betonstuc vloer met vloerverwarming, automatische  
mechanische ventilatie, nieuwe elektra, elektrische zonneluifel, een 
ruim ligbad en inloopdouche met design handdoekradiator, ingebouwde 
natuurhouten nissen en een lange 2-persoonswastafel met geïntegreer-
de kranen in de muur. 

The luxurious bathroom was recently decorated with partial stucco 
and tile work and equipped with a concrete stucco floor and underfloor  
heating, automatic mechanical ventilation, new electrics, electric  
awning, a spacious bath and walk-in shower with designer towel radi-
ator, built-in natural wood niches and a long double sink with wall-
mounted taps. 





Verder is er een separate toiletruimte met wandcloset en fonteintje. 

Additionally, there is a separate toilet room with wall closet and hand 
basin. 



Een riante tweede slaapkamer is dé droomkamer van ieder kind. Door 
de op maat gemaakte bedstee voorzien van elektra en verlichting is 
wakker worden een droom die werkelijkheid wordt. Verder is deze 
slaapkamer voorzien van een houten parketvloer, raamhorren, grote 
hoge kledingkasten met verlichting en nieuwe airconditioning.

A spacious second bedroom is every child’s dream room. The  
custom-made box bed equipped with electricity and lighting makes 
waking up a dream come true. Furthermore, this bedroom has wood-
en parquet flooring, window screens, high wardrobes with lighting, 
and new air conditioning.





Slaapkamer vier heeft een schattig ingebouwde wastafel met verlich-
ting en elektra, romantische houten luikjes voor het raam, een houten 
parketvloer, raamhorren, elektrische zonnescreen en airconditioning. 

Bedroom four has a charming built-in wash basin with lighting and 
electricity, romantic wooden window shutters, wooden parquet floor-
ing, window screens, electric sun shade, and air conditioning. 

Slaapkamer drie biedt ruimte als extra logeerkamer en is voorzien van 
inbouwkast en houten parketvloer.

Bedroom three offers an extra guest room and has a fitted wardrobe 
and wooden parquet flooring.



Verder bevinden zich er nog een praktische laundry met wasmachine/droger  
aansluitingen en kantoorkamer op deze etage. Beide ruimtes zijn voorzien van 
houten parketvloer, inbouwkasten en raamhorren. 

This floor also has a practical laundry room with washing machine and dryer con-
nections and an office room. Both rooms have wooden parquet flooring, fitted 
wardrobes, and window screens. 



Tweede etage

Een wenteltrap biedt toegang naar de zeer riante tweede etage waar 
de masterbedroom, walk-in closet en privé badkamer zijn gesitueerd. 

Deze etage biedt u veel luxe, comfort en privacy. Zo is naast de riante 
slaapkamer een royale dressingroom aanwezig. U kunt hier van twee 
zijdes inlopen en vanuit de dressingroom loopt u zo uw eigen privé 
badkamer in.  

De luxe betonlook badkamer is uitgerust met vrijstaand ligbad, riante 
inloopdouche met draai-kiepraam, elektrische mechanische ventilatie, 
separate toiletruimte met sensorverlichting, brede 2 persoonswastafel 
met geïntegreerde kranen in de muur en spiegel voorzien van spiegel-
verwarming. Vanuit het vrijstaande ligbad kunt u middels een Splash-
vision tv-scherm uw series blijven volgen en genieten van het uitzicht 
van de tuin en omgeving. Indien u voor de privacy modus kiest veran-
dert u met één druk op de knop de grote raampartijen in melkglas. De 
grote raampartij is voorzien van openslaande deuren waarvan één 
draai-kiep met Frans balkon. 

Comfort verhogende zaken zoals vloerverwarming, inbouwverlichting, 
airconditioning met luchtverwarmer en elektrische design handdoek- 
radiator zijn vanzelfsprekend aanwezig. 

Second floor

A spiral staircase provides access to the extremely spacious second 
floor where the master bedroom, walk-in closet and private bathroom 
are situated. 

This floor offers great luxury, comfort and privacy. In addition to the 
spacious bedroom, there is a generous dressing room. The dressing 
room can be entered from two sides and from the dressing room you 
can walk right into your own private bathroom.  

The luxurious concrete-look bathroom is equipped with a free standing 
bath, spacious walk-in shower with tilt-and-turn window, electric  
mechanical ventilation, separate toilet room with sensor lighting, wide 
double washbasin with wall-mounted taps and a heated mirror. From 
the free standing bath, you can watch your series on the Splashvision 
TV screen and enjoy the view of the garden and surroundings. If you 
choose the privacy mode, you can change the large windows to milk 
glass at the push of a button. The large windows have French doors, 
one of which is tilt-and-turn with a French balcony. 

Comfort-enhancing features such as underfloor heating, recessed  
lighting, air conditioning with air heater, and and electric design towel 
radiator are obviously present. 





Aan de voorzijde van deze etage bevindt zich een sfeervolle veranda voorzien van 
verlichting, elektra en buitenkraan. De dubbele openslaande deuren zijn voorzien 
van deurhorren en verder is de gehele raampartij af te sluiten met houten harmo-
nica luiken wat een extra romantisch charme aan deze ruimte geeft.  

Ook deze etage is voorzien van prachtige houten vloer, 3 nieuwe elektrische 
Velux dakramen met horren en elektrische zonnescreens.

At the front of this floor is an attractive veranda with lighting, electricity 
and outdoor tap. The bi-fold doors have screens and the entire window 
can be closed with wooden shutters giving an extra charm to this room.  

This floor also has a beautiful wooden flooring, 3 new Electric Velux 
Skylights with screens and electric sun shades.







Souterrain

Tussen de woonkeuken en de tv-kamer is er een doorgang met trap 
naar het souterrain. Het souterrain is in 2 gedeeltes verdeeld, een tech-
nische installatie ruimte waar zich de cv-opstelling bevindt en een 
open ruimte welke ideaal geschikt is voor het herbergen van uw favo-
riete wijnen, voorraad en extra bergruimte. Tevens bevinden zich hier 
de aansluitingen voor de alarminstallatie en de meterkast. 

Exterieur

Het gehele perceel is omheind door middel van nieuw hekwerk met 
sloten en een elektrische toegangspoort zorgt voor de ontsluiting van 
de riante oprit.

Aan de achterzijde is vanuit de overkapping prachtig zicht op het pool 
house en het zwembad. Deze veranda grenst aan de achterzijde van 
de villa en is voorzien van inbouwverlichting, gashaard, natuurstenen 
tegels en buitenkeuken met inbouwkoelkast.

Het royale verwarmde zwembad (ong. 1,60 m. diep) met inlooptrap  
is voorzien van een elektrisch roldek welke uit kinderveiligheid op  
grijpstangen steunt en inzakken voorkomt, robotzuigers en jet stream. 
Achter het zwembad is het pool house gelegen waarin een aanrecht-
blok met wasbak en vaatwasser is gesitueerd. Het gehele pool house 
kan afgesloten worden door middel van een glazen harmonica schuif-
pui waardoor u ’s avonds extra lang buiten kunt zitten en de warmte 
gewaarborgd blijft. Tevens is het pool house voorzien van tv-aan- 
sluiting en perfecte wifi-ontvangst, ingebouwde verlichting en een  
sfeervolle open haard. Aan de linkerzijde van het pool house is een 
separate ruimte welke plaats biedt aan de zwembadinstallatie en  
geiser welke de buitendouche voorziet van warm water.

Verder is de tuin modern aangelegd met nieuw kunstgras, zeer riante 
potten met boom voorzien van lichtspots, hortensia’s, perenbloesem 
en Toscaanse Jasmijn. Uiteraard ontbreekt een beregeningsinstallatie 
niet in deze tuin welke automatisch ingesteld kan worden op de zomer- 
en winterperiode.

Basement

There is a passage between the kitchen diner and TV room with stairs 
to the basement. The basement is divided into two sections, a technical 
equipment room containing the central heating system and an open 
space which is ideal for storing your favourite wines, stocks and extra 
storage space. It also has the connections for the alarm system and 
meter cupboard. 

Basement

The whole plot is enclosed by new fencing with locks and an electric 
gate gives access to the spacious driveway.

The veranda at the back offers a beautiful view of the pool house and 
swimming pool. This veranda is at the back of the villa and is equipped 
with built-in lighting, gas fireplace, natural stone tiles and an outdoor 
kitchen with built-in refrigerator.

The spacious heated swimming pool (approx.  1.60 m deep) with walk 
in steps is equipped with an electric pool cover resting on grab bars 
that are provided for child safety reasons and preventing collapse,  
robot suction cleaners and a jet stream. Behind the pool is the pool 
house housing a sink unit with sink and dishwasher. The entire pool 
house can be closed by a glass, harmonica sliding patio door enabling 
you to sit outside in the evening for a long time and retain the warmth. 
The pool house is also equipped with TV connection and perfect WiFi, 
built-in lighting and a cosy fireplace. On the left side of the pool house 
is a separate room which houses the pool equipment and geyser  
supplying hot water for the outdoor shower.

Furthermore, the garden is modern landscaped with new artificial 
grass, very large pots with a tree with light spots, hydrangeas, pear 
blossom and Tuscan jasmine. Of course, a sprinkler system is not  
lacking in this garden which can be automatically set for the summer 
and winter period.











Algemene kenmerken:

•      Instapklare vrijstaande villa gelegen op een perceel van 980 m2.

•      Ideale gezinswoning met 6 slaapkamers en 3 badkamers;

•      Uitgebreide alarminstallatie met camerabewaking;

•      Airconditioning 1e en 2e etage;

•      HIK Vision videosysteem welke gekoppeld is aan vrijwel iedere 
ruimte en bedienbaar via telefoon;

•      Nagenoeg de gehele woning voorzien van inbouwverlichting en 
sensorverlichting;

•      Verwarmd buitenzwembad met jet stream en elektrisch roldek;

•      Voorzien van horren en zonnescreens;

•      Luchtkoeling en luchtverwarming aanwezig;

•      Tv- en audio-installatie aanwezig;

•      Uniek hoogwaardig afwerkingsniveau;

•      Alle keukenapparatuur geniet van garantie  
(ingebouwd eind 2019 en 2020);

•      Compleet nieuwe c.v.-installatie aanwezig (2021);

•      Gegarandeerd perfecte wifi-ontvangst.

General features:

•      Ready to move in detached villa situated on a plot of 980 m2.

•      Ideal family home with 6 bedrooms and 3 bathrooms;

•      Extensive alarm system with CCTV surveillance;

•      Air conditioning on 1st and 2nd floors;

•      HIK Vision video system which is connected to almost every room 
and can be operated by phone;

•      Almost the entire house is equipped with recessed lighting and 
sensor lighting;

•      Heated outdoor pool with jet stream and electric cover;

•      Equipped with bug screens and sun screens;

•      Air cooling and air heating are available;

•      TV and audio installation are available;

•      Unique, finished to a high standard;

•      All kitchen appliances are covered by warranty  
(installed late 2019 and 2020);

•      Completely new central heating system available (2021);

•      Guaranteed perfect WiFi.
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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,


