


Gaspeldoorn 8 te Geldrop

Zoekt u een zeer hoogwaardig afgewerkte villa gelegen op een tot in de 
puntjes verzorgd perceel van ruim 1.600 m2? Dan is dit ideale familie- 
huis met 5 royale slaapkamers, 3 badkamers, wellness ruimte, kantoor/ 
praktijkruimte, bioscoop/relaxruimte, fitnessruimte en zeer ruime oprit 
met dubbele inpandige garage met carport zeker iets voor u!  

De parkachtig aangelegde tuin biedt optimaal privacy door de vele volwassen 
bomen en beplantingen en de binnenzijde van de woning laat zich kenmerken 
door een modern en open karakter. 

Deze luxueuze en riante villa is gelegen in villawijk “Grote Bos” en is ontworpen 
door de befaamde architect Cornelis van de Ven. De speelse doch doordachte 
split level indeling maken deze villa van een uitzonderlijke klasse. 

De gunstige geografische ligging direct aan de bosrand en toch op slechts 10 
minuten van Eindhoven centrum en enkele minuten van de snelweg (A-67) maken 
deze wijk tot een uiterst geliefde woonbestemming. De plaats Geldrop kenmerkt 
zich door de vele voorzieningen, zoals diverse scholen waaronder een grote  
middelbare school, maar ook een Ziekenhuis, NS-station, goede winkelvoor- 
zieningen en diverse fijne horecagelegenheden.

Algemene kenmerken

Bouwjaar : 2001   
Inhoud : ca. 2.703 m3

Woonoppervlakte : ca. 667 m2

Perceeloppervlakte : ca. 1.631 m2

Aanvaarding : in overleg

Prijs op aanvraag

General characteristics

Year of construction : 2001    
Volume : approx. 2.703 m3 

Living area : approx. 667 m2

Plot area : approx. 1.631 m2

Completion date : to be discussed

Price Upon Request

Are you looking for a villa built to the highest standards on a spacious  
1,600 m2 plot with immaculately maintained garden? Then you this family 
home with 5 large bedrooms, 3 bathrooms, wellness area, separate office 
space, cinema/leisure room, gym and wide driveway with double garage 
with carport could be perfect for you! 

The beautifully landscaped garden offers optimum privacy thanks to the many  
mature trees and plants, and the interior is characterised by a modern and open 
design. 

This luxurious and expansive villa is situated in the “Grote Bos” residential district 
and was designed by famous Dutch architect Cornelis van de Ven. The playful yet 
well thought-out split-level layout puts the villa in a class of its own. 

Its convenient location - directly bordering the forest and only 10 minutes from 
Eindhoven city centre and minutes away from the motorway (A-67) - one can  
imagine why this is such a highly sought-after neighbourhood. For such a quaint 
town, Geldrop offers plenty of facilities for its residents, such as numerous schools 
- including a large secondary school - a hospital, train station and excellent retail 
and shopping.  
 

Gaspeldoorn 8 in Geldrop





Level -1

In het souterrain of wel het laagst gelegen “level” is er aan alle luxe 
voorzieningen gedacht voor het hele gezin. In de wellness ruimte  
bevindt zich een verwarmd binnenzwembad, sauna, stoomcabine en 
inloopdouche. Middels schuifdeuren staat deze ruimte in verbinding 
met de zitkuil in de fraai aangelegde achtertuin. Daarnaast is er vanuit 
het tussenportaal een separate toiletruimte en een ruime kruipruimte 
bereikbaar. 

Level -1

In the souterrain or basement level of the home, the architect has  
accounted for all luxury facilities for the whole family to enjoy. Walking 
into the wellness area, you are struck by the heated indoor swimming 
pool, sauna, steam cabin and walk-in shower. Sliding doors take you 
out to the sunken sitting area in the beautifully landscaped backyard. 
From the vestibule you have access to a separate toilet and a spacious 
crawl space. 



Tevens is er voor de ontspanning een bioscoop/loungeruimte aan- 
wezig welke voorzien is van een eikenhoutenvloer, sfeervolle gas-
haard en keukenblok met een vaatwasser en elektrische kookplaat  
(Siemens).

For your ultimate relaxation or entertainment, the home features a  
cinema/lounge area with an oak floor, gas fireplace and kitchen unit 
with a dishwasher and electric hob (Siemens).





Voor de inspanning is er middels kleurrijke schuifdeuren een fitness-
ruimte te betreden. Deze ruimte is voorzien van veel lichtinval door de 
grote raampartijen en een schuifpui waardoor u vanuit deze ruimte 
naar buiten de zitkuil in kunt lopen. De ruimte is voorzien van hard- 
stenen vloer.

De technische installatie ruimte ten behoeve van het zwembad is  
tevens in het souterrain gesitueerd. Vanuit deze ruimte kunt u middels 
een loopdeur zowel aan de linker- als rechterzijde de 2 zitkuilen  
betreden. Een extra bergruimte grenst aan de technische ruimte en is 
ideaal te noemen voor het herbergen van diverse spullen. 

And to stay fit and healthy, colourful sliding doors take you to the gym. 
Here, the large windows provide ample natural light and you have  
direct access to the outdoor sitting area through a sliding door. The 
fitness room has a blue stone floor.

The technical room for the swimming pool is also located in the  
basement. From here you can exit on the right or left to reach the  
two sunken sitting areas. An extra storage room adjoins the technical 
room and is ideal for keeping all kinds of items or equipment. 



Level 0

Dit woonniveau is gelijk aan het zogeheten maaiveldniveau en bevindt 
zich dus direct bij binnenkomst in de centrale hal. De ruime entree 
geeft zicht op de synchroon lopende trap welke tot op het hoogste  
niveau zichtbaar is. De trap in dit vertrek is prachtig afgewerkt met  
Belgisch hardsteen en de vloeren zijn van wit marmer. In deze hal  
bevinden zich een toiletruimte met fonteintje en meterkast. 

Aan de linkerzijde is de inpandige en dubbele garage bereikbaar welke 
voorzien is van extra brede sectionaal deur. De garage is voorzien van 
tegelvloer, uitstortgootsteen, portaal met trapopgang naar de Laundry 
en een loopdeur naar de aangrenzende carport. 

Level 0

The main residential level is flush with the outside ground level  
nd you find yourself in the vast central hall when walking inside. The 
already spacious entry is amplified by the upward view of the synchro-
nous staircase, which extends to the highest level. The staircase in this 
space is beautifully finished with Belgian blue stone and the floors are 
made of white marble. Amenities such as a toilet, cloakroom and the 
mains cupboard are also accessible from the hall. 

A door on the left leads you to the indoor double garage with extra wide 
roller door. The garage floor is fully tiled and features a utility sink, stairs 
that lead up to the Laundry and a doorway to the adjoining carport. 



Aan de rechterzijde van de entree is een ruime kantoor-/praktijkruimte 
bereikbaar. Deze ruimte is zeer geschikt voor het uitoefenen van een 
beroep aan huis, kantoorruimte, study en/of speelkamer. De eikenhou-
ten vloer geeft een warme uitstraling en er is veel opbergmogelijkheid 
aanwezig in de diverse kasten. Deze ruimte grenst aan de sfeervolle tv 
kamer/relaxruimte. Een ideale ruimte voor het kijken van een familie-
film met het hele gezin.

On the right when entering you with find a spacious office or work room. 
This room is ideal if you wish to practise your profession from home, or 
as an office, study or even playroom. The oak floor gives a feeling of 
warmth and there is plenty of storage space in the built-in cupboards. 
This room is adjacent to the comfortable TV room, perfect for watching 
a film together with the whole family.







Level 1

Vanuit het trappenhuis alsmede de garage en de relaxruimte kunt u het 
volgende woonniveau betreden. Zeer royale en sfeervolle living voorzien 
van eikenhouten vloer en natuurstenen robuuste schouw rondom de 
open haard. Het strakke stucwerk geeft deze ruimte een moderne uitstra-
ling en de vele raampartijen zorgen voor een open en licht karakter.

Level 1

You can reach the first floor via the main staircase, as well as from the 
garage and the family room. This level boasts a very spacious and  
comfortable living room featuring oak floors and a natural stone robust 
fireplace. The smooth stucco gives the room a contemporary vibe and 
the many windows offer an open and light atmosphere.



The luxuriously appointed kitchen opens out to the living room, giving 
the entire level a feeling of spaciousness. Cooking on the centrally 
positioned kitchen island is a delight and is perfect for creating a  
professional culinary experience. Built by top brand Bulthaup, the  
kitchen island is finished with a sleek stainless-steel worktop with  
recessed sink equipped with Quooker instant hot water and soap  
dispensers. The handleless kitchen island has various built-in applian-
ces such as Gaggenau induction cooktop with flex zones, Gutman  
recessed ceiling extraction system and two Gaggenau wine cabinets. 
RGB LED lighting is tucked away in the coving above the island. Built-
in cupboards on different sides provide ample storage space and  
feature luxury appliances including an American-style fridge/freezer, 
Gaggenau hot air oven, Gaggenau combi-steam oven and dishwasher. 
The floor-to-ceiling windows with sliding doors offer panoramic views 
of the garden from your kitchen and connect out to the elevated  
outdoor patio. 

The cosy and comfortable dining area is the ideal place to enjoy your 
meals while looking out onto the covered patio which can be accessed 
through three patio doors. 

The garage leads off to a practical laundry, which in turn gives access 
to the large kitchen. Inside the kitchen you will notice the fully tiled 
floor, floor-to-ceiling cupboards and kitchen counter with connections 
for all kitchen appliances. 

De luxe woonkeuken staat in open verbinding met de living waardoor 
dit gehele niveau een zeer ruimtelijke uitstraling heeft. Het kook- en 
spoeleiland temidden van deze ruimte bieden u alle mogelijkheden 
voor een professionele kookbeleving. Dit eiland is van het topmerk 
Bulthaup en is afgewerkt met een strak rvs-werkblad met verzonken 
spoelbak uitgerust met Quooker en zeepdispensers. Het greep loze 
kook- en spoeleiland beschikt over diverse inbouwapparatuur zoals 
Gaggenau inductiekookplaat met flexzones, Gutman inbouw plafond 
afzuiginstallatie en twee Gaggenau klimaatkasten voor uw wijn. In de 
koof boven het eiland bevindt zich RGB-led verlichting. Aan diverse 
zijden bevinden zich meerdere kastenwanden met veel opberg- 
ruimte en inbouwapparatuur waaronder een Amerikaanse koelkast, 
Gaggenau heteluchtoven, Gaggenau combi-stoomoven en vaatwas-
ser. De grote raampartij met schuifpui geeft vanuit uw keuken een  
panoramaview over de tuin en een verbinding met het verhoogde  
buitenterras. 

De gezellige en comfortabele eethoek is een ideale plek om te genie-
ten van diverse maaltijden met uitzicht op het overdekt terras welke 
middels 3 openslaande deuren te bereiken is. 

Vanuit de garage is een praktische laundry bereikbaar welke tevens 
weer in verbinding staat met de woonkeuken. Deze ruimte is voorzien 
van tegelvloer, kastenwand en aanrecht met daaronder aansluitingen 
voor uw witgoed apparatuur. 







Level 2

Een zeer ruime overloop met glazen schuifwand is voorzien van vele 
ingebouwde garderobekasten. De masterbedroom is gelegen aan de 
voorzijde van de woning en is ruim van opzet. In de slaapkamer is een 
bedieningspaneel voor het alarm en de videofoon. Deze slaapkamer 
heeft een speelse wand van mat glas tussen de badkamer welke  
eenvoudig gedemonteerd kan worden zodat desgewenst de badkamer 
met de slaapkamer in verbinding kan komen te staan.

Level 2

A very spacious landing with glass sliding wall offers plenty of storage 
in the many built-in wardrobes. The master bedroom is located at the 
front of the house and has a spacious design. In the bedroom is a con-
trol panel to operate the alarm system and the videophone. A frosted 
glass panel separates the bedroom from the bathroom and can easily 
be disassembled so that, if desired, the bathroom becomes one with 
the bedroom.



Middels een glazen taatsdeur komt u in de luxe privé badkamer welke 
is uitgerust met dubbele wastafel in meubel, wandcloset, inloopdouche 
en vrijstaand ligbad van het hoogwaardige merk Tueco. De badkamer 
is modern afgewerkt met keramische tegels met Belgisch hardsteen-
design en vloerverwarming.

Slaapkamer 2 is tevens aan de voorzijde gelegen en heeft een hoog 
plafond tot aan de nok wat een zeer ruimtelijk effect heeft. Ook deze 
slaapkamer heeft een eigen privé badkamer welke uitgerust is met  
een inloopdouche, wandcloset, wastafelmeubel met waskom en geïn-
tegreerde kraan. De badkamer is tevens voorzien van vloerverwarming 
en afgewerkt met natuurlijke tinten. 

Zeer praktische en riante garderobekamer welke is voorzien van inge-
bouwde kasten voor het geordend opbergen van uw kleding, schoenen 
en accessoires. Deze kamer kan uitstekend gebruikt worden als extra 
slaapkamer. 

Over de gehele etage is een massief eikenhoutenvloer gelegd en de 
masterbedroom is voorzien van een Panasonic airconditioning welke 
zowel kan verkoelen alsmede verwarmen.

Through the glass pivot door, you enter the luxurious private bathroom 
featuring a double washbasin, toilet, walk-in shower and free-standing 
high-quality Teuco bath. The bathroom has a modern finish with cera-
mic tiles, Belgian blue stone design and underfloor heating.

Bedroom 2 is also situated at the front of the villa and has a high  
ceiling up to the ridge, giving the room a spacious feel. This bedroom 
also boasts its own private bathroom which is equipped with a walk-in 
shower, toilet, washbasin and integrated tap. The bathroom also has 
underfloor heating and is finished in natural tones. 

Very practical and roomy separate wardrobe room that has built-
in cupboards to keep all your clothes, shoes and apparel neat and  
orderly. This room would also suit perfectly as an extra bedroom. 

Solid oak flooring is laid over the entire level and the master bedroom 
has Panasonic air conditioning for year-round comfort.







Level 3

Ruime overloop met gezamenlijke luxe badkamer en 2 identieke slaap-
kamers aan beide zijden gelegen. De gehele etage is voorzien van een 
massief eikenhouten vloer en ook deze slaapkamers zijn uitgerust met 
Panasonic airconditioning welke een verkoelende en verwarmende 
functie heeft.
 

Level 3

Spacious landing with shared, luxuriously appointed bathroom and two 
identical bedrooms on either side. The entire level features solid  
oak floors and the bedrooms are also equipped with Panasonic air  
conditioning that cools as well as heats the room. 

De royale derde en vierde slaapkamers zijn identiek doch in spiegel-
beeld gerealiseerd. Zo hebben zij een zeer ruimtelijke uitstraling door 
het hoge plafond tot aan de nok en een verhoogd gedeelte voor het 
onderbreken van de ruimte en de kamers een speels karakter te  
geven. Ideaal voor het creëren van een zit- en/of speelhoek. De Louvre 
klapdeurtjes geven in beide ruimtes toegang naar een walk-Inn closet 
en er is tevens in beide slaapkamers een loungehoek gecreëerd. 

The spacious third and fourth bedrooms are identical but built in  
mirror image. High ceilings that rise up to the ridge give both rooms 
a sense of spaciousness and a raised section breaks the space and 
gives the rooms a playful character. Ideal for creating place to relax 
or play. The louvre doors in both rooms fold out into a walk-in closet, 
and in the corner of each bedroom is a comfortable sitting area.





De gezamenlijke luxueuze badkamer is gelegen in het midden van  
dit niveau en is afgewerkt met grote keramische tegels met Belgisch  
hardsteen design en vloerverwarming. Het vrijstaande ovale design 
ligbad is het middelpunt van deze badkamer. Aan beide zijden is de 
badkamer voorzien van geïntegreerde kranen en wastafel in meubel 
welke zijn geplaatst tegen de wand van een nis waarachter zich aan de 
linkerzijde een wandcloset en aan de rechterzijde een inloopdouche 
verschuilen. 

The shared bathroom is located in the middle of this level and has 
large ceramic floor tiles with Belgian blue stone design and underfloor 
heating. The free-standing oval bathtub is the centrepiece of this  
bathroom. On both sides of the bathroom are integrated taps and 
washbasin, which are placed in the recess of a wall. Hidden behind the 
wall is a toilet to the left and on the right a walk-in shower. 





Level 4

Op het hoogste niveau van deze unieke villa bevindt zich een overloop 
met aan beide zijden toegang naar de technische installatieruimte  
welke tevens veel ruimte biedt voor al uw spullen te herbergen. In de 
technische ruimte zijn de c.v. installaties (Nefit Excellent Ecomline + 
warmwaterboiler), WTW-systeem en mechanisch ventilatiesysteem 
opgesteld. 

De aluminium lichtstraat zorgt voor veel lichtinval in het trappenhuis.

Level 4

On the highest level of this unique villa you have another landing  
that gives access on both sides to the technical room. There is also 
plenty of space to store all those items that you may only need  
occasionally. The technical room houses the central heating systems 
(Nefit Excellent EcomLine + hot water boiler), Heat recovery system 
(MVHR) and mechanical ventilation system. 

The aluminium skylight provides ample daylight in the stairwell.

Exterieur

Onder architectuur aangelegde achtertuin welke wordt omringd door 
een bosrijke omgeving. Zowel in de woning als in deze achtertuin zijn 
de verschillende niveaus terug te zien. Zo zijn er twee zitkuilen welke 
in verbinding staan met de fitness- en wellnessruimte, diverse terras-
sen op verschillende niveaus en fraai aangelegde bloemperken. Een 
in de grond gelegen jacuzzi zorgt voor heerlijke ontspannen momenten 
na lange werkdagen. 

Vanuit de achtertuin is er een doorgang aan beide zijden van het  
woonhuis, aan de ene kant door middel van een toegangspoort, aan de 
andere zijde middels de carport. 

De statige natuurstenen trap naar de luxe overkapping met terras- 
verwarming is in het midden gelegen en geeft een fantastische view 
over de gehele achtertuin met als eyecather het “glasshouse”.

Exterior

Architecturally landscaped backyard that is surrounded by a naturally 
wooded area. The multi-levelled architecture can be seen both inside 
the house and in the garden. There are two sunken sitting areas that 
connect to the indoor gym and wellness area, several patios on various 
levels and beautifully arranged flowerbeds. An in-ground jacuzzi offers 
the perfect relaxation moment after a hard day’s work. 

The back garden leads to the front of the house on both sides, on one 
side through an entrance gate and on the other through the carport. 

The stately natural stone stairs leading up to the luxurious covered 
patio area with outdoor heating is located in the centre, offering a  
magnificent view of the entire rear garden with the “glass house” as 
main eye catcher.





Dit luxe bijgebouw is gebouwd met duurzaam afzeliahout en is een 
ideale ruimte voor feestjes, mancave en/of relaxruimte. Het glass-
house is voorzien van een bar, ingebouwde gashaard en 3 openslaan-
de dubbele deuren.

This luxurious outbuilding has been constructed with sustainable  
Afzelia wood and is ideally suited to entertain guests, relax or even  
as a man cave. The glass house is equipped with a bar, built-in gas 
fireplace and three double doors.







Verder is deze tuin voorzien van sierbestrating, natuursteen, kunst-
gras, diverse beplanting en bomen waaronder de zogeheten “Krenten 
op stam” en “Moerbei”.

Door het omringde bosgebied is deze tuin voorzien van enorm veel 
privacy.

The garden also features ornamental paving, natural stone, artificial 
grass, a variety of plants and trees including so-called juneberries  
and mulberries.

Because of the surrounding woodland, the garden provides an  
enormous amount of privacy.







Algemene kenmerken:

•      Residentiële en riante villa welke onder architectuur is gebouwd  
in 2000/2001;

•     Hoogwaardig afwerkingsniveau met alle denkbare luxe  
voorzieningen;

•     Alle slaapkamers zijn voorzien van ingebouwde elektrisch  
bedienbare rolluiken (aangestuurd door een timer);

•     Alle ruimtes welke voorzien zijn van tegelvloeren zijn voorzien 
 van vloerverwarming (m.u.v. de garage en de waskamer);

•     Woning voorzien van alarminstallatie met camerabewaking;

•     Zeer gunstige ligging in villawijk “Grote Bos” nabij scholen- 
gemeenschap “Strabrecht College”, natuurgebied “Molenheide”  
en op fietsafstand van het centrum van Geldrop;

•     Alle voorzieningen binnen handbereik waaronder ziekenhuis,  
hockeyclub, voetbalclub, winkelcentra en scholen;

•     Zeer goede verbinding naar rijkswegennet A67/A2.

General features:

•      Residential and spacious villa, architecturally designed and  
built in 2000/2001;

•      High-quality finishing with all imaginable luxury amenities;

•      All bedrooms are fitted with built-in electric roller shutters  
(controlled by a timer);

•      All rooms with tiled floors have underfloor heating (with the  
exception of the garage and laundry);

•      The house is equipped with an alarm system and camera  
surveillance;

•      Very conveniently located in the residential “Grote Bos” district 
near “Strabrecht College” secondary school, nature reserve  
“Molenheide” and just a short cycle to the centre of Geldrop;

•      All amenities are within easy reach including the hospital, hockey 
club, football club, shopping centres and schools;

•      Excellent connection by car to the A67/A2 motorways.
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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,


