


Parallelweg 15 te Best

Aan de rand van Best ligt deze zeer exclusieve en luxueuze, in 
2017 opgeleverde villa. Een eldorado voor de wellness liefhebber 
gelegen op een prachtig perceel. 

Deze woning telt o.a. 6 slaapkamers, 3 badkamers en een souterrain 
voorzien van binnenzwembad, stoomcabine, sauna, stortdouche en  
jacuzzi. Een exclusief object waarbij alles tot in de kleinste details  
is ontworpen, gebouwd, en afgewerkt is met zeer hoogwaardige mate-
rialen. Deze villa biedt u zowel binnen als buiten de gelegenheid om  
in uw eigen omgeving heerlijk tot rust te komen. 

De uitstekende geografische ligging op slechts 15 autominuten van  
het centrum van Eindhoven doch de charme van een dorp maken deze 
villa tot een zeer gewilde woonlocatie. Tevens is het Rijkswegennet 
gunstig gelegen op afstand van de woning, binnen enkele autominuten 
bevindt u zich op de A2/A58. Ook scholen, sportverenigingen, super-
markten, bioscoop, 2 zwembaden, station, dierenpark en diverse  
culinaire gelegenheden zijn allemaal binnen enkele minuten bereik-
baar. 

Algemene kenmerken

Bouwjaar : 2017    
Inhoud : ca. 1.686 m3

Woonoppervlakte : ca. 432 m2

Perceeloppervlakte : ca. 775 m2

Aanvaarding : in overleg

Prijs op aanvraag

General characteristics

Year of construction : 2017    
Volume : approx. 1.686 m3 

Living area : approx. 432 m2

Plot : approx. 775 m2

Completion date : to be discussed

Price Upon Request

Nestled on the outskirts of Best, just north-west of Eindhoven, is 
this very exclusive and luxurious villa, built in 2017. An el dorado 
for health spa lovers, situated on a beautifully landscaped plot. 

This stately home comprises 6 bedrooms, 3 bathrooms and a semi- 
basement with indoor swimming pool, steam room, sauna, rain shower 
and jacuzzi. Every detail is designed, built and finished with exclusivity 
in mind and only the highest quality materials have been used. Whether 
you are indoors or out in the garden, this villa lets you relax and unwind 
in your own private oasis. 

The property offers an excellent geographical location at just 15  
minutes’ drive from the centre of Eindhoven, yet has that unique village 
charm, making this villa a highly sought-after area to live. The national 
highway network is within very easy reach too, as the property is just 
minutes from the A2/A58. Schools, local sports clubs, supermarkets,  
a cinema, two swimming pools, train and bus station, a zoo and a  
range of culinary establishments are all within easy reach. 

Parallelweg 15 in Best





Parterre

Wanneer u de ontvangsthal binnen treedt wordt u direct omarmd door 
de landelijke warme sfeer van deze unieke villa welke in iedere ruimte 
voelbaar is. De prachtige eikenhouten trapopgang met stalen spijlen 
en de vloer betegeld met ‘Big Bricks’ van Castle Stones geven deze 
ontvangsthal een extra cachet. In deze hal bevindt zich een garderobe-
kast en toiletruimte met urinoir, wandcloset en fonteintje. Een stalen 
Taatsdeur geeft toegang naar de riante living, study en woonkeuken. 

Vanuit deze woonkeuken is er toegang naar de inpandige garage  
en berging. Deze ruimte is voorzien van een gecoate betonvloer  
met vloerverwarming. Ideaal voor het herbergen van uw auto, motor  
en fietsen. Vanuit de oprit is deze garage eveneens te bereiken door 
een separate deur en dubbele openslaande elektrische deuren. 

De gehele begane grond is voorzien van Castle Stone vloeren met 
vloerkoeling en vloerverwarming.

Ground floor

Upon entering the main hall, you are immediately struck by the welco-
ming rural charm of this unique villa, which extends into all of its many 
rooms. The magnificent oak staircase with steel bars and the floor tiled 
with ‘Big Bricks’ by Castle Stones give the reception hall an extra  
cachet. In the hall you have a built-in wardrobe and a toilet with  
separate urinal and wash fountain. A steel pivot door leads through to 
the impressively spacious living room, the study and large kitchen 
area. 

From the kitchen, you have direct access to the garage and storage 
area. The indoor area features a coated concrete floor and underfloor 
heating throughout, ideal for parking your car, motorbike and bicycles. 
Naturally, you can drive straight into the garage from the driveway 
through the double, electrically controlled garage doors.

The entire ground floor is laid with Castle Stone tiles with underfloor 
cooling and underfloor heating.



Smaak- en stijlvolle living met als eyecatcher een robuuste zand- 
stenenschouw met open haard in het midden van de ruimte. Prachtige 
Castle Stones’ dallen bekleden dit gehele vloeroppervlak, welke voor-
zien is van vloerkoeling en vloerverwarming. Middels 3 openslaande 
deuren wordt deze living en woonkeuken verbonden met de fraai  
aangelegde achtertuin en de fijne veranda.

Tastefully and stylishly appointed living room with as eye-catcher a 
robust sandstone fireplace centrally positioned in the room. Beautiful 
‘Castle Stones’ Dalle limestone tiles cover the entire floor area, which 
has underfloor cooling and heating throughout. Three french doors 
open up from the living room and kitchen and onto the comfortable 
veranda, which overlooks the beautifully landscaped garden.







Een forse alsmede aangename ruimte beschrijft de leefkeuken in het 
kort. Dit is het paradijs voor de kookliefhebber! Een riant spoeleiland 
met eetbar en een wandopstelling inrichting met daarin het befaamde 
kookfornuis van Lacanche. Deze keuken inrichting is voorzien van  
een hardstenen aanrechtblad, diverse (inbouw)apparatuur waaronder, 
Quoocker, koel- en vriescombinatie (Liebherr), koffieautomaat (Miele), 
magnetron (Miele), vaatwasser (Siemens) en wijnklimaatkast. Het kook- 
fornuis van Lacanche is uitgerust met 4-pits gaskookplaat, plancha, 
lavasteengrill, hete lucht- en garingsoven. Een sfeervolle gashaard 
pronkt tussen de openslaande tuindeuren. Om het geheel compleet te 
maken is de waanzinnige glazen achtergevel afgewerkt met eiken- 
balken en zwarte houten shutters.  

The family kitchen is incredibly spacious and yet homely, and is  
a dream come true for any keen cook! It boasts a large sink island/
breakfast bar and wall units set up around the acclaimed Lacanche 
wide range cooker. The kitchen features a natural stone worktop,  
various (built-in) appliances including, Quooker instant hot water tap, 
fridge-freezer (Liebherr), coffee machine (Miele), microwave (Miele), 
dishwasher (Siemens) and wine fridge. The Lacanche range cooker is 
equipped with a 4-burner gas hob, plancha, lava stone grill, and a hot 
air and warming oven. Standing proudly between the garden doors is a 
gas fireplace that emits warmth and atmosphere. The spectacular 
glass rear wall finished with oak beams and black wooden shutters 
makes the setting complete.  









Vanuit de living en de woonkeuken is er verbinding naar een praktische ruimte 
aan de voorzijde van het deze woning. Deze ruimte is zeer geschikt als kantoor-
ruimte, study en/of speelkamer voor de kinderen. 

The living room and the kitchen also connect to a practical room at the front of 
the house, which would serve perfectly as an office, study or playroom for the 
children.



Eerste etage

Vanuit de ontvangsthal is middels de eikenhouten trap de eerste etage 
te betreden. 

Deze gehele etage is voorzien van parketvloer met vloerkoeling en 
vloerverwarming. De overloop met vide biedt toegang naar 2 royale 
(kinder)slaapkamers. Beide slaapkamers zijn voorzien van ruime  
ingebouwde kasten. In de schuinte van het dak zijn in beide slaap-
kamers elektrisch bedienbare dakramen aanwezig welke voorzien zijn 
van regensensoren, horren en elektrisch bedienbare verduisterende 
rolgordijnen.

First floor

From the entrance hall, you walk up the imposing oak staircase to the 
first floor. 

This entire floor has parquet flooring with underfloor cooling and  
heating. The landing with balcony overlooking the hall gives access to 
two generously sized (children’s) bedrooms, both of which have large 
built-in wardrobes. Installed in the sloped roof of both bedrooms are 
electrically operated roof lights equipped with rain sensors, insect 
screens and electrically operated blackout blinds.





Vanuit de overloop zijn de (kinder)badkamer, laundry en separate toilet- 
ruimte toegankelijk. Deze badkamer is voorzien van inloopdouche, 
wastafel en afgewerkt met Castle Stone terrastone vloer. In de laundry 
is een praktisch aanrechtblok aanwezig waarin plaats is voor uw wit-
goedapparatuur. Deze ruimte is eveneens afgewerkt met Castle Stone 
terrastone vloer.

The (children’s) bathroom, laundry and separate toilet are accessible 
from the landing. The first of two bathrooms on this level feature a 
walk-in shower and washbasin and have a Castle Stone terrastone 
floor. In the laundry you have a practical utility sink with space for  
appliances and white goods. Like the bathroom, this floor is finished 
with Castle Stone terrastone.



In de doorgang naar de masterbedroom zijn aan de linkerzijde twee 
royale walk-inn garderobes gesitueerd. Aan de rechterzijde van deze 
doorgang bevindt zich een luxe tweede badkamer. Deze luxe bad- 
kamer is voorzien van dubbele wastafel, inloopdouche en vrijstaand 
ligbad. In de scheidingswand van de slaapkamer en de badkamer is 
een glazen doorkijk zodat er een verbinding is tussen deze ruimtes. 
Mocht u privacy wensen tijdens het bad ritueel dan kunt u door 1 druk 
op de knop het heldere glas laten veranderen naar melkglas. De mas-
terbedroom heeft een fantastische uitstraling door de combinatie van 
de eikenbalken, nokhoogte, glazengevel en zwarte houten shutters. 

Alle ruimtes in deze doorgang zijn afsluitbaar door robuuste loftdeuren. 

In the hallway leading to the master bedroom you have two large 
walk-in wardrobes on the left, and on the right is a second, luxuriously  
appointed bathroom featuring a double washbasin, walk-in shower and  
free-standing bath. A glass vista in the partition wall of the bedroom and 
bathroom creates a visual connection between both rooms. Of course, 
when you want some privacy while taking a bath, you can change the 
clear glass to milk glass at the push of a button. The master bedroom 
gives a feeling of grandeur thanks to the combination of oak beams, high 
ceiling nook, floor-to-ceiling windows and black wooden shutters. 

All rooms in this hallway can be closed off by robust loft doors.











Souterrain

Eenzelfde eikenhouten trap is volledig synchroon geconstrueerd ten 
op zichtte van de eerste trap en brengt u naar het souterrain. Hier  
bevinden zich de wellness ruimte, derde badkamer, technische ruimte, 
2 slaapkamers en een 3e multifunctionele ruimte. 

Uiteraard is het portaal eveneens volledig in stijl afgewerkt met een 
Castle Stone Big Bricks vloer. Leuk detail is de ruimte onder de trap; de 
speelse deur maakt er met een beetje fantasie een speelhuisje voor de 
kinderen van. Uiteraard kan deze ruimte ook als extra provisieruimte 
dienstdoen. Een praktische garderobe nis met inbouwkasten geeft u 
extra opbergruimte in dit portaal. 

Door de twee stalen toegangsdeuren heeft u een fantastische view 
over het binnenzwembad. Eveneens is deze ruimte toegankelijk van-
uit de derde badkamer/kleedruimte. Deze badkamer is voorzien van 
inloopdouche, wastafel, omkleed mogelijkheid en een separate toilet-
ruimte voorzien van wandcloset en fonteintje. 

De wellness ruimte is zeer luxueus en is uitgerust met een binnen-
zwembad, 5-persoons jacuzzi (Spa Villeroy en Bosch), inloopdouche, 
sauna en stoomcabine met luxe voorgevormde stoombank voorzien 
van afwatering en mozaïek. Het binnenzwembad is voorzien van  
mozaïek tegelwerk, jetstream en ledverlichting in tal van kleuren. De 
sauna wordt warm gestookt door lavastenen en is aangekleed met 
3 espenhouten banken. De grote glazen gevel is ook hier weer een 
ware eyecatcher! Zowel links als rechts is het mogelijk door de schuif-
deuren naar buiten te treden. Hier bevindt zich een binnenplaats met 
trapopgang naar de fraai aangelegde achtertuin en een voorziening 
voor een buitendouche. Tevens is de wellness ruimte voorzien van  
tv-aansluiting. 

In het gehele souterrain heeft u wifi-ontvangst. 

Semi-basement

Another oakwood staircase, built entirely synchronously with the main 
stairs, takes you down from the ground floor to the semi-basement  
level. Here you are struck by the space that houses the wellness area, 
third bathroom, mechanical room, two more bedrooms and a third, 
multifunctional room. 

As with the ground floor, this level is completely finished in style with 
Castle Stone Big Bricks. A noteworthy detail is the space underneath 
the stairs with playfully designed door that, with a bit of imagination, 
the kids can turn it into a fantastic playhouse. But the space can also 
serve as an extra storage room, if preferred. A practical wardrobe  
recess with built-in cupboards gives you additional storage space in 
the main area. 

Two steel entrance doors offer you a fantastic view over the indoor 
pool. You can also access this area from the third bathroom/ 
changing room. In the bathroom you will find a walk-in shower, wash-
basin, changing facilities and a separate toilet with fountain sink. 

The wellness area oozes luxury in every aspect and is equipped 
with an indoor pool, 5-person Jacuzzi (Villeroy & Boch spa), walk-in  
shower, sauna and steam room with stylish preformed steam bench 
and mosaic tile drainage. Mosaic tiling adorn the swimming pool, which 
also boasts a jet stream and LED lighting in countless colours. The 
sauna is heated by lava stones and is furnished with 3 aspen wood 
benches. To top it off, the large glass wall really catches the eye! You 
can step outside through the sliding doors on the left or right, where 
you enter a courtyard with an outdoor shower and stairs that lead you 
up to the beautifully landscaped garden. The wellness area is also 
equipped with a TV connection. 

Wi-Fi reception is excellent throughout the whole semi-basement. 







De vierde en vijfde slaapkamer zijn afgewerkt met een parketvloer met 
vloerkoeling en vloerverwarming. Door de zogeheten koekoeksramen 
verkrijgen deze slaapkamers veel natuurlijke lichtinval. De kamers zijn 
voorzien van inbouwverlichting met dimmers en temperatuurregelaars. 

Naast deze kamers is een extra multifunctionele kamer gelegen. Deze 
kamer is ideaal te noemen voor een game-room, speelkamer, studeer-
kamer of indien gewenst, een extra zesde slaapkamer. 

The fourth and fifth bedrooms are finished with parquet flooring and 
have underfloor cooling and underfloor heating. The egress windows 
give these bedrooms ample natural light. The rooms are fitted with  
recessed lighting with dimmer switches, as well as climate control. 

Adjacent to these rooms is an additional multi-purpose room. You  
can set up the room as you wish: a games room, playroom, study or, if  
preferred, an sixth bedroom or guest room. 





Exterieur 

Prachtige groenrijke tuin welke volledig rondom deze exclusieve villa 
is aangelegd. Diverse plantenperken met vaste planten, bloemborders, 
sierbestrating, olijfboom en een omvangrijk gazon maken deze tuin 
een ideale speel- en rustplaats voor het hele gezin. In de gehele tuin is 
een beregeningsinstallatie (Rainbird) aangelegd, zo kunt u nóg meer 
genieten van de fraaie beplantingen. 

Aan de woning grenst een veranda welke voorzien is van 2 louvre- 
daken 180 lineair en voorzien van regensensor. Ideaal als u nog even 
van de lange zomeravonden wilt genieten, tijdens regenval zal dit  
systeem er automatisch voor zorgen dat u lekker kunt blijven zitten. 

Het perceel is volledig omheind en de oprit is afgesloten met een elek-
trisch bedienbare toegangspoort voorzien van Intercom installatie.  
Tevens biedt de oprit parkeergelegenheid aan meerdere auto’s. Vanuit 
deze oprit kunt u ook uw auto parkeren in de inpandige garage. 
 

Exterior

A beautiful green garden surrounds this exclusive villa. Various flower-
beds with perennials, floral borders, ornamental paving, olive tree and 
a vast lawn make this garden the perfect place for the whole family 
relax and have fun. The entire garden receives plenty of water thanks 
to the automatic sprinkler system (Rainbird), leaving you free to enjoy 
the beauty and freshness of outdoor living.  

Abutting the house is a veranda covered by two 180 linear louvre roofs 
equipped with rain sensor. Ideal for enjoying those long summer  
evenings together. And if it does start raining, the system makes sure 
you stay dry and don’t have to move inside.

The plot is fully enclosed and the drive is accessed via an electric  
access gate and intercom system. The driveway has space for several 
cars, which can also be parked in the property’s integral garage.



Een vrijstaande stenen berging biedt plaats aan al uw tuingereedschap 
en buitenspeelgoed. Deze berging is voorzien van 17 zonnepanelen. 
Aan deze berging grenst een luxe overkapping welke is voorzien van 
buitenkeuken uitgerust met onderkastjes, kraan en spoelbak. Tevens 
bevindt er zich een buitenhaard incl. elektrische grill onder deze over-
kapping. U kunt hiernaar wens een pizza in klaar maken, een kippetje 
grillen, barbecueën of uiteraard gewoon genieten van de aangename 
warmte van het haardvuur.

A free-standing stone garden shed provides space for all your garden 
tools and outdoor toys. On the roof of the shed are 17 solar panels. 
Bordering the shed, a luxurious covering lets you sit beside the outdoor 
fire place with electric grill barbecue near the outdoor kitchen. Enjoy 
a home made pizza, grill a chicken, have a barbecue with friends or 
simply enjoy the lovely warmth from the crackling fire.









Algemene kenmerken

•    Onder architectuur gebouwd in 2016/2017 met bouwstijl tot in detail;
•    Zeer hoogwaardig afwerkingsniveau waarbij gebruik gemaakt is van zeer 

hoogwaardige materialen, waaronder Castle Stone vloeren, Dornbracht 
kranen RVS geborsteld, Dauby hang- en sluitwerk;

•    Optimaal isolatieniveau; volledig geïsoleerd, HR triple beglazing,  
vloerkoeling en vloerverwarming;

•    Op loopafstand van de dorpskern van Best, winkels, sportverenigingen, 
scholen en diverse andere voorzieningen; 

•    Gehele woning voorzien van alarminstallatie;
•    Gehele woning voorzien van inbouw- en sensorverlichting met dimmers;
•    Gehele woning voorzien van glad stucwerk wanden en plafonds met  

sierplint;
•    Diverse ruimtes voorzien van temperatuurregelaars;
•    Gehele woning voorzien van ventilatiesysteem;
•    Buitenverlichting diverse groepen automatisch in te regelen.

In de technische ruimte:
•    Menerga luchtbehandelingsunit voor het zwembad klimaat;
•    Automatische dosering, circulatiepomp en filtersysteem voor het zwembad;
•    Filtertechniek optie uitgebreid met een NEXT automatische Chloor-pH;  

doseerinstallatie voor de Spa/Jacuzzi; 
•    Doseerinstallatie voor de stoomcabine.

Warmtepomp:  Stiebel Eltron type WP WPF 16 Cool geheel compleet met: 
•    Bron vul-unit WPSF;
•    Afstandsbediening FEK; 
•    Aanlegvoeler AVF 6; 
•    Dompelvoeler; 
•    Buffervat SBP 400 E Cool; 
•    Compacte installatie WPKI-5; 
•    Compacte installatie WPKI-HK E; 
•    Warmwaterboiler SBB 500WP; 
•    Doorverbinding warmtewisselaar WT40; 
•    Onthardingsarmatuur.

General features

•    This architect-designed property was built with a keen eye for detail in 
2016/2017;

•    Very high-quality finish using premium grade materials, including Castle 
Stone flooring, Dornbracht taps in brushed stainless steel, Dauby door 
and furniture fittings;

•    Optimum insulation level; fully insulated, HR triple glazing and underfloor 
heating and cooling;

•    At walking distance from the centre of the village of Best, sports clubs, 
schools and various other amenities; 

•    Entire property protected by an alarm system;
•    Entire house fitted with built-in sensor lighting with dimmers;
•    Entire house finished with smooth stucco walls and ceilings with  

decorative skirting and moulding;
•    Several rooms equipped with temperature controllers;
•    Entire property fitted with ventilation system;
•    Outdoor lighting automatically adjustable in separate groups.

In the mechanical room:
•    Menerga air conditioning system for the swimming pool climate;
•    Automatic dosing, circulation pump and filtration system for the indoor 

pool;
•    Filtration system expanded with a NEXT automatic Chlorine pH;  

dosing system for the Spa/Jacuzzi; 
•    Dosing unit for the steam cabin.

Heat pump:  Stiebel Eltron, type WP WPF 16 Cool including: 
•    Source filling unit WPSF;
•    Remote control FEK; 
•    Contact sensor AVF 6; 
•    Immersion sensor; 
•    Buffer tank SBP 400 E Cool; 
•    Compact installation WPKI-5; 
•    Compact installation WPKI-HK E; 
•    DHW storage tank SBB 500WP; 
•    Heat exchanger connection WT40; 
•    Water softening fixture.
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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 in accuracies that it might contain.

The object 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 
differences,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,


