




 

Patrijslaan 13 te Best 
 
  
 
Deze schitterende villa is gelegen op uitstekende woonlocatie aan de golfbaan van Best in de wijk 
“Koekoeksbos”. De villa is gebouwd met oog voor detail en comfort en hierbij is gebruik gemaakt van 
zeer hoogwaardige materialen. Architectuur, ligging, rust, woonoppervlakten, terrasoppervlakten, 
luxe en wooncomfort staan op uitzonderlijk hoog niveau. De prachtige architectonische uitstraling en 
de consequent doorgevoerde stijlvorming door de gehele woning en de tuin completeren het geheel. 
De woning is zeer gunstig gelegen ten opzichte van de stad Eindhoven en de uitvalswegen A2/A58. 
 
Aan werkelijk alle gemakken zijn bij de bouw van deze woning gedacht. Dit blijkt uit onder andere 2 
luxe keukeninrichtingen en een compleet inpandig zwembad gelegen in het souterrain met o.a. een 
Whirlpool, Turks stoombad, sauna en complete barinrichting. Eveneens bevindt zich in het souterrain 
een kleedruimte en schoonheidssalon. De gehele woning is voorzien van een prachtige 
marmerenvloer met vloerverwarming en alle vertrekken in de woning zijn voorzien van een 
alarminstallatie. Tevens is de gehele woning voorzien van video TV bewaking en een complete 
geluidsinstallatie. 
 
 
 
Algemene kenmerken 
 
Bouwjaar  : ca. 1994 
Inhoud  : ca. 3.721 M³ 
Perceel opp. :       3.708 M² 
 
Aanvaarding  : In overleg 
 
 
 
 

Vraagprijs : € 2.950.000,- Kosten Koper





 
 

              Omschrijving binnenzijde 
 
Middels dubbele elektrische poorten heeft u toegang tot de riante dubbele voordeur. Entree met rondom zicht op de vide en aansluitend 
garderoberuimte, meterkast en spiegelkasten. De riante hal met vide geeft toegang tot diverse ruimten waaronder het souterrain waar zich het 
zwembad met bar, sauna, whirlpool, Turks stoombad en de was-/strijkruimte bevinden. In de hal bevindt zich de zeer luxe toiletruimte welke 
geheel is betegeld. Middels 2 openslaande glasdeuren heeft u toegang tot de zeer royale woonkamer met sfeervolle gasgestookte open haard 
partij en de serre met koepel welke u uitzicht biedt op de voortuin. Het eetgedeelte is gescheiden middels 2 pilasters. Rondom in de woonkamer 
vindt u openslaande terrasdeuren. 
 
De zeer luxe leefkeuken is bereikbaar middels een schuifdeur met geslepen glas en heeft een L-vormige opstelling met granieten blad en 
achterwand alsmede diverse inbouwapparatuur waaronder: inductiekookplaat, vaatwasmachine, afzuigkap, magnetron, koelkast en TV. Tevens 
beschikt de keuken over een microlift naar het souterrain en de 1e verdieping. De bijkeuken is voorzien van een luxe keukeninrichting met 
diverse inbouwapparatuur. Vanuit de hal zijn de slaap- en kantoorvertrekken bereikbaar. De werkkamer met uitzicht aan de voorzijde heeft 
openslaande deuren. De luxe en geheel betegelde badkamer is voorzien van een toilet, bidet, ligbad, separate douche en 2 vaste wastafels in 
meubel. 
 
De logeerkamer met openslaande deuren heeft een uitbouw met koepel. Middels een gang heeft u toegang tot de kastenkamer met 
openslaande deuren. Hierna bevindt zich de riante slaapkamer met deuren naar overdekt terras en een luxe badkamer voorzien van 2 vaste 
wastafels op zuil, ligbad, toilet, bidet en separate douche. Vanuit de hal bereikt u middels een prachtige trap de 1e verdieping. De overloop 
geeft toegang tot het kantoor welke de oppervlakte van de woonkamer heeft en is voorzien van 3 dakkapellen alsmede een prachtige open 
haard partij. Tevens vindt u aan de overloop een slaapkamer met dakkapel, een luxe badkamer met douche en een ontspanningsruimte met 
barinrichting en transportluik naar garage. 



 



 
 
 
 

Omschrijving buitenzijde en uitnodiging 
 
De onder architectuur aangelegde tuin is geheel omheind met een sierhekwerk. Dit hekwerk is voorzien van twee poorten waarvan één poort u 
naar de voordeur leidt. De poorten van het parkeerterrein zijn elektrisch bedienbaar en zijn voorzien van een videofoon en intercominstallatie. 
De paden rondom het huis zijn uitgevoerd met betonnen sier klinkerbestrating. De diverse sfeervolle terrassen die zich rond de woning 
bevinden zijn uitgevoerd in hardsteen. 
 
De eigenaar van deze residentiële woning heeft ons opdracht gegeven te bemiddelen bij de verkoop, hetgeen voor u uiteraard geen enkele 
financiële consequentie inhoudt. Geheel vrijblijvend informeren wij u uitvoerig over de woning, maar ook over de financieringsmogelijkheden en 
over de mogelijkheden van de verkoop van uw eigen woning. Uiteraard is het aan te bevelen deskundige bijstand van een makelaar te vragen. 
Wij helpen u graag bij de keuze voor een eigen makelaar die uw belangen als koper optimaal zal behartigen. 
 
Het verkopen van een woning is voor de verkoper een spannende en aangrijpende gebeurtenis. Wij stellen het dan ook zeer op prijs om binnen 
enkele  dagen van u een reactie te mogen ontvangen, zodat wij de verkoper over uw bevindingen en beleving kunnen informeren. Indien u 
serieus geïnteresseerd bent, dan kunt u contact opnemen met de verkopend makelaars voor het inplannen van een afspraak om de woning 
(voor een tweede maal) te gaan bezichtigen. De brochure is samengesteld om u een indruk te geven van het object. Hoewel wij bij het 
samenstellen van de brochure zorgvuldig te werk gaan, kunnen geen rechten worden ontleend aan onjuistheden etc. Deze informatie moet in 
combinatie met een bezichtiging van de woning worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te 
treden.





 
 









De eigenaar van deze villa heeft ons opdracht gegeven te bemiddelen bij de verkoop, hetgeen voor u uiteraard geen enkele 
financiële consequentie inhoudt. Geheel vrijblijvend informeren wij u uitvoerig over deze woning, maar ook over de 
financieringsmogelijkheden en over de mogelijkheden voor de verkoop van uw eigenwoning.  
Het verkopen van een woning is meestal een spannende aangelegenheid. Wij stellen het dan ook zeer op prijs om binnen enkele 
dagen een reactie van u te mogen vernemen, zodat wij de verkoper over uw bevinden en beleving kunnen informeren. Indien u 
serieus geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met ondergetekenden voor het inplannen van een afspraak om de woning te 
bezichtigen. Deze documentatie is samengesteld om u een indruk te geven van dit object. Hoewel wij bij het samenstellen van de 
brochure zorgvuldig te werk gaan, kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele onjuistheden. 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 danken u voor uw belangstelling en graag tot ziens. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Boudewijn Trieling    & Perry Jacobs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regio Helmond +31 (0)492 – 338 170  www.statigwonen.nl  regio Eindhoven +31 (0)40 – 7878 758  

 


