


Peellaan 40 te Son en Breugel

In een van de mooiste wijken van Son en Breugel en omgeven door een 
park ligt deze moderne en onder architectuur in 2003 opnieuw opge-
bouwde woonboerderij op een magnifiek perceel van ruim 2.200 m2. 

Deze ideale woon- en werkplek beschikt over 4 slaapkamers, 2 badkamers, een 
leefkeuken, kantoor/praktijkruimte en ontspanningsruimte. De tuin rondom is op 
fraaie wijze aangelegd en naast de woning ligt een royale inpandige garage. Dit 
unicum laat zich kenmerken door een modern, open en licht karakter met enorm 
veel vrije inrichtingsmogelijkheden. Multifunctioneel en centraal gelegen in de 
Gentiaan met voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Ook de geogra- 
fische ligging op enkele autominuten van Eindhoven en het snelwegennet is  
ideaal, terwijl ook de bossen, de dorpskern met alle voorzieningen, scholen en 
sportclubs op loop- en fietsafstand van de woning zijn gelegen.

Algemene kenmerken

Bouwjaar : 1900 (opnieuw opgebouwd in 2003)    
Inhoud : ca. 2.716 m3

Woonoppervlakte : ca. 594 m2

Perceeloppervlakte : ca. 2.299 m2

Aanvaarding : in overleg

Prijs op aanvraag

General characteristics

Year of construction : 1900 (rebuilt in 2003)    
Volume : approx. 2.716 m3 

Living area : approx. 594 m2

Plot area : approx. 2.299 m2

Completion date : to be discussed

Price Upon Request

This modern, architect-designed farmhouse, which is surrounded by park-
land, is located in one of the most beautiful districts in Son en Breugel. It 
was newly rebuilt in 2003 and occupies a magnificent plot of more than 
2,200m2.  

This property is ideal for both residential and work purposes, has four bedrooms, 
two bathrooms, a family kitchen, an office/practice space and entertainment space. 
The beautifully-landscaped garden runs all the way around the property and there 
is a roomy integral garage to the side of the farmhouse. This unique property is 
modern, open and bright and offers a wealth of layout options. It is multifunctional 
too, has plenty of off-street parking and is located at the heart of the De Gentiaan 
area. The geographical location - just minutes by car from Eindhoven and motor-
ways - is ideal too. Woodland, the village and its amenities, schools and sports 
club are all within walking and cycling distance.

Peellaan 40 in Son en Breugel





Parterre

Wanneer u het pad oploopt ziet u direct aan de architectuur dat het hier 
om een bijzondere woning gaat. Eenmaal binnengekomen in de entree 
verkrijgt u toegang naar de ruime en smaakvolle living waar de leisteen 
vloer inclusief vloerverwarming volledig is doorgelegd. De hal omvat 
een garderobe, meterkast en is belegd met antieke blauwe plavuizen.

Ground floor

As you walk up the path, it’s clear from the property’s architecture that 
it is very special indeed. Once inside, the hallway gives access to the 
spacious and stylish living room, which has been laid with a slate floor 
and underfloor heating. The hallway has been laid with antique blue 
floor tiles and also gives access to a cloakroom and houses the  
property’s meter cupboard.





Royale living met zitgedeelte op fraaie eikenhoutenvloerdelen en sfeervolle gas-
haard. Aansluitend aan de living is een eetkamer/speelruimte gesitueerd welke 
door een roomdivider voorzien van gashaard wordt gescheiden van de living.

The seating area in the spacious living room has been laid with beautiful oak floor-
boards and faces an attractive gas fire. Next to the living room, there is a dining 
room/playroom, which is separated from the living room by a room divider with a 
gas fire set into it. 





De grote raampartijen en openslaande deuren in de leefkeuken geven 
een fantastische lichtinval en de zichtbare kapconstructie geeft een 
ruimtelijk effect. De uitgebreide keukeninrichting heeft een kookeiland 
en bevat een 5-pits gaskookplaat met separate wok brander, Quoo-
ker, inbouwvaatwasser, afzuiging, magnetron, oven, koelkast, 1,5 RVS 
spoelbak en voldoende opbergruimte. 

Aansluitend aan de keukenruimte grenst de bijkeuken met uitstortgoot-
steen, loopdeur naar buiten en royale provisiekast.

The large windows and French doors in the family kitchen flood it 
with natural light and the exposed beams create a wonderful sense of 
space. The extensive kitchen has a cooking island, a five-burner gas 
hob with a separate wok burner, a Quooker, a built-in dishwasher, an 
extraction system, a microwave, an oven, a refrigerator, a 1.5 stainless 
steel sink and plenty of storage space. 

Adjacent to the kitchen, there is a utility room with a utility sink, a wicket 
door that leads outside and a big pantry.



Vanuit de living is er toegang naar een ruime kelder welke ideaal  
geschikt is voor uw wijn en voorraad. Tevens is er een ruime slaap- 
kamer op de begane grond, welke is voorzien van inbouwkast en was-
tafel toegankelijk vanuit de living. 

Een tussenportaal, welke tevens is voorzien van ruime toiletruimte  
met wandcloset en fonteintje, geeft doorgang naar de kantoor/praktijk 
ruimtes.

The living room gives access to a large cellar that would be the perfect 
place to store wine and supplies.  The living room also gives access to 
the property’s large ground-floor bedroom. This has a built-in cupboard 
and a washbasin. 

A vestibule, which also gives access to a generously-sized toilet with a 
wall-hung toilet and washbasin, leads to the office/practice space.



Eerste etage

Trapopgang naar overloop op eerste etage waar 2 ruime slaapkamers, 2 bad- 
kamers en een laundry gesitueerd zijn.

First floor

A staircase leads to the landing on the first floor, where there are two spacious 
bedrooms, two bathrooms and a laundry.



Zeer riante masterbedroom welke is voorzien van eikenhoutenvloer, Velux dak-
raam en dakkapel, hoog plafond welke zichtbaar is tot in de nok en bergzolder 
met vide waar u nog enkele spullen zou kunnen herbergen. In deze slaapkamer 
is een separate ruimte waar u de mogelijkheid heeft uw wasapparatuur aan  
te sluiten en tevens nog extra opbergmogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld uw  
linnengoed. Tevens zijn hier de W.T.W.-unit en c.v.-installatie (Atag bj. 2017)  
opgesteld. 

The property’s very spacious master bedroom is on this floor and has an oak floor, 
a Velux skylight and dormer window, a high ceiling with beams exposed all the 
way up to roof ridge and also a loft that has a mezzanine and some storage space 
for belongings. This bedroom includes a separate space where you might want to 
plumb in your washing appliances and also has some extra  storage space for 
bedding and towels, etc. You will find the heat-recovery ventilation unit and  
central heating system (Atag, build year 2017) here too. 



De moderne en luxe badkamer, welke middels enkele treden naar beneden te 
bereiken is vanuit de riante masterbedroom, heeft een bijzonder cachet door de 
open verbinding met de keuken op de begane grond. Deze privé badkamer is 
voorzien van een ligbad, inloopdouche, wastafel en wandcloset. Het sanitair en 
tegelwerk zijn in moderne lichte tinten afgewerkt.

The modern, luxury bathroom, which can be accessed via several steps in the 
master bedroom, has a special cachet because of its open connection to the  
kitchen on the ground floor. This private bathroom has a bath, a walk-in shower, 
a washbasin and a wall-hung toilet. The sanitaryware and tiling are all in modern, 
light shades.



Een derde slaapkamer bevindt zich eveneens op deze etage waar u al 
uw kleding kunt opbergen in een praktische ingebouwde kast. Tevens 
kunt u gebruik maken van een badkamer welke voorzien is van een 
wastafel met meubel, douche en wandcloset.

The property’s third bedroom is on this floor too and comes complete 
with a practical built-in cupboard for all your clothes storage needs. 
There is another bathroom - with a fitted sink, a shower and a well-
hung toilet - on this floor as well.





Kantoor-/praktijkruimte

Zeer representatieve en royale kantoor-/praktijkruimte (ca. 136 m2) met 
eigen entree en separate vergaderruimte/spreekkamer. De gehele be-
gane grondvloer is voorzien van een leistenen vloer en de achtergevel 
is grotendeels uitgevoerd in glas en geeft toegang tot de achtertuin. 
Deze ruimte heeft een industriele uitstraling en biedt vele mogelijk- 
heden voor het vestigen van een beroep aan huis; voldoende kantoor-
ruimte, eigen entree en parkeergelegenheid, alsmede een separate 
spreekkamer/vergaderruimte.

Office/practice space

A very representative and spacious office/practice space (approximately 
136 m2) with its own entrance and separate meeting space/consultation 
room. The entire ground floor has been laid with a slate floor. The back 
wall is largely glazed and also gives access to the back garden. This 
space has an industrial feel and would be ideal for anyone wanting to 
work from home: there’s plenty of office space, it has its own entrance 
and parking and there’s a separate consultation/meeting room too.







Ontspanningsruimte

Aansluitend aan de kantoor-/praktijkruimte grenst de enorme ontspanningsruimte 
(ca. 128 m2) welke zeer multifunctioneel ingezet kan worden, bijvoorbeeld voor 
grotere thuisfeesten, bioscoop en/of bedrijfspresentaties. Ook deze ruimte is 
voorzien van een leistenen vloer en heeft een eikenhouten ‘dansvloer’ in het  
midden van de ruimte. Aan alles is gedacht om in deze ruimte een groot feest te 
kunnen geven, zo is er een separate entree, garderobe, toiletruimte voor dames 
en heren, toneelverlichting, coulisse, beamer, bar met koeling en tapapparatuur. 
Deze ruimte beschikt tevens over een separate keuken met 4-pits gasfornuis,  
afzuiging, rvs-spoelbak, oven, koelkast en vaatwasser. Deze ruimte is ideaal  
geschikt voor privé feesten, bedrijfsfeesten, maar denk bijvoorbeeld ook aan  
muziekvoorstellingen of kunsttentoonstellingen. 

Garage

Aansluitend aan de ontspanningsruimte is er een doorgang naar de royale garage 
welke is voorzien van tegelvloer, Velux dakramen, aanrecht met rvs-spoelbak en 
loopdeur naar de achtertuin. 

Entertainment space

Adjacent to the office/practice space, there is a huge entertainment space  
(approximately 128 m2) that would work well for a wide range of different uses.  
For example, big home parties, a home cinema and/or business presentations. 
This space has been laid with a slate floor too and has an oak ‘dance floor’ in the 
middle. This space has everything you will need to organise the perfect big party. 
For example, a separate entrance, cloakroom, toilets for men and women, stage 
lighting, a backdrop, a projector and a bar with refrigeration units and tapping 
equipment. This space also comes complete with a separate kitchen that has  
a four-burner gas hob, an extraction system, a stainless-steel sink, an oven, a 
refrigerator and a dishwasher. This space would be ideal for private parties and 
company parties but also for music performance and art exhibitions, etc. 

Garage

Adjacent to the entertainment space, a door leads into the property’s roomy  
garage, which has a tiled floor, Velux skylights, a worktop with a stainless steel 
sink and a wicket door that leads out into the back garden. 





First floor

There is a staircase to the first floor from both the entertainment space 
and the office/practice space. This floor is open plan and completely 
spans the area covered by the two spaces below. The walkways on this 
floor and its open plan layout create a magnificent sense of space. It 
would be possible to create a fourth bedroom above the office/practice 
space. The other two parts of this floor can be furnished and decorated 
however you like and the last room looks out over the dance floor. The 
film lights can be accessed via the steel walkways and are adjustable. 

This property is also a prime candidate for conversion for double- 
occupancy use or for the provision of (informal) elderly care. The many 
rooms and spaces would make it very possible to achieve either of the 
above under one roof.

Eerste etage

Zowel vanuit de ontspanningsruimte alsmede de kantoor-/praktijkruimte 
is er een trapopgang naar de eerste etage welke geheel open en met 
elkaar verbonden is over deze beide ruimtes. Deze etage heeft door de 
loopbruggen en open constructie een bijzonder ruimtelijk effect. Boven 
de kantoor-/praktijkruimte is er naar wens nog een 4e slaapkamer in 
gebruik te nemen. De overige twee gedeeltes zijn naar wens in te richten 
en de laatste ruimte geeft uitzicht op de dansvloer. De toneellampen zijn 
door middel van de stalen loopbruggen bereikbaar en verstelbaar. 

Deze woning is tevens uitermate geschikt te maken voor dubbele be- 
woning of bewoning voor mantelzorg. De vele ruimtes en vertrekken  
bieden tal van mogelijkheden om dit onder één dak te realiseren.





Exterieur

Zeer royale achtertuin welke zich scheidt door dubbele poort van tuin 
achter kantoor/praktijk deel en zijtuin welke gelegen is op het Zuidwes-
ten. De tuin is voornamelijk voorzien van bestrating, gazon en strak 
aangelegde bloemperken. In het midden van de achtertuin bevindt zich 
een grote vijver wat de eyecather is van tuin deel achter de kantoor/
praktijkruimte. 

Exterior

The very spacious back garden is separated by a double gate from the 
garden behind the office/practice space and the south-west-facing side 
garden. The garden consists primarily of paved and lawn areas and 
neatly-laid-out flowerbeds. In the middle of the back garden, there is a 
big pond, which is the eye-catcher of the section of garden located 
behind the office/practice space. 





De privé tuin, welke aan de linkerzijde van het pand gelegen is, is voor-
zien van diverse terrassen, overkapping en royale berging. Hier kunt u 
van ’s ochtends tot en met ’s avonds genieten van de opkomende en 
ondergaande zon.

The private garden to the left of the property features various covered 
patios  and plenty of storage space. It’s the perfect place to enjoy the 
sun throughout the day, from early in the morning until the sun goes 
down at night.





Aan de voorzijde van dit unicum is er een statige oprijlaan gelegen waar 
zich aan beide zijden voldoende parkeerplaatsen bevinden. Ideaal te 
noemen voor uw gezin, personeel en tevens uw zakelijke contacten.  

At the front of this unique property, there is a grand drive, on both 
sides of which there is plenty of space to park - for your family, staff 
and business contacts. 



Algemene kenmerken:

•       Multifunctionele vrijstaande woonboerderij onder architectuur  
gerealiseerd;

•       Luxe afwerking, volledige isolatie en instapklaar;

•       Ruime privé woning met 4 slaapkamers en 2 badkamers;

•       Royaal perceel op Zuid(westen) gelegen;

•       Zeer veel parkeergelegenheid op eigen terrein;

•       Mogelijkheid tot wonen en werken onder één dak;

•       Mantelzorg mogelijk (koper dient zelf hiervoor een vergunning  
aan te vragen bij de gemeente);

•       Zowel de woning alsmede bedrijfsruimte zijn voorzien van  
alarminstallatie welke apart van elkaar regelbaar is;

•       Veel inbouwkasten en op maat gemaakte kasten;

•       Goede geografische ligging op slechts 10 autominuten  
van Eindhoven en goede verbinding met snelwegennet A50 en A2;

•       Vanuit de woning zijn voorzieningen als winkels, scholen,  
hockeyclub, etc. op loop/fietsafstand.

General features:

•    A multifunctional, detached, architect-designed farmhouse;

•     Finished to a luxury standard throughout, fully insulated and  
ready to move into;

•     A spacious private property with four bedrooms and  
two bathrooms;

•     Generously-sized south/south-west facing plot;

•     Plenty of off-road parking;

•     Possibility to live and work under one roof;

•     Informal (elderly) care possible (the buyer would need to  
apply for a permit for this from the municipality);

•     Both the property and business space are protected by  
alarm systems, which can be controlled separately;

•     Plenty of built-in and custom-made cupboards;

•     Favourable geographical location. Just 10 minutes by car from 
Eindhoven and good connections to the A50 and A2 motorways;

•     Amenities like shops, schools and a hockey club, etc. are all just a 
short walk/cycle ride from the property.

 



Plattegrond  Parterre Plattegrond Eerste etage



Plattegrond  Wijnkelder Plattegrond  Zolder



Plattegrond  Overkapping + berging

Uittreksel Kadastrale Kaart
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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,


