


Biezenkuilen 98 te Veldhoven

Op een prachtige locatie in de wijk Zeelst is deze unieke villa gelegen 
voorzien van een zeer bijzondere afwerking door de befaamde antiquiteiten 
specialist Rombouts. Deze ideale gezinswoning telt 5 slaapkamers,  
3 badkamers en privacy biedende tuin met ruime vrijstaande garage.  
Een charmante villa welke op toplocatie is gelegen aan een rustige woon-
straat met alle primaire voorzieningen op loop- en fietsafstand. 

Zeelst was oorspronkelijk een kerkdorp en maakt nu deel uit van de gemeente 
Veldhoven, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het plaatsje is gelegen 
nabij woonwijk Meerhoven en telt ca. 5.405 inwoners. 

Weekblad Elsevier beoordeelt jaarlijks de Nederlandse gemeenten en postcode-
gebieden op aantrekkelijkheid van wonen. In de omgeving van Eindhoven scoort, 
net als de dorpen Waalre en Nuenen, de wijk Zeelst zeer goed in deze test. Zeelst 
scoort goed omdat het de stedelijke reuring van Eindhoven goed combineert  
met groen, natuur, rust en ruimte in de nabije omgeving. Tevens heeft Zeelst een 
gezellige dorpskern en alle voorzieningen zijn op fietsafstand gelegen in het  
Veldhovense Citycentrum.

De geografische ligging is ideaal te noemen, u bevindt zich binnen enkele minuten 
op de A2 en de A67 en ook Eindhoven, ASML en High Tech Campus zijn  
binnen 10 minuten bereikbaar. Tevens zijn sportcomplex David Lloyd, sportpark 
Zeelst, gezondheidscentrum De Bolzen en diverse primaire winkelvoorzieningen 
zeer nabij gelegen.

Algemene kenmerken

Bouwjaar : 1978 
Inhoud : ca. 1.601 m3

Woonoppervlakte : ca. 400 m2

Perceeloppervlakte : ca. 1.026 m2

Aanvaarding : in overleg

Prijs op aanvraag

General characteristics

Year of construction : 1978    
Volume house : approx. 1.601 m3 

Living area : approx. 400 m2

Plot : approx. 1.026 m2

Completion date : to be discussed

Price Upon Request

At a stunning location within the Zeelst district, this unique villa has been 
specially styled by renowned antiques specialists, Rombouts. This ideal  
family home has 5 bedrooms, 3 bathrooms and secluded garden with large 
detached garage. A lovely villa in a prime location on a quiet residential 
street, with essential amenities within walking or cycling distance. 

Previously a village in its own right, Zeelst now forms part of the municipality of 
Veldhoven in the Dutch province of North Brabant. Zeelst is situated near to the 
Meerhoven residential district and has a population of approximately 5,405. 

Weekly publication, Elsevier, releases an annual review of the most desirable 
areas and postcodes in the Netherlands to live in. Within the Eindhoven region, 
villages such as Waalre and Nuenen are ranked extremely good in this list, as is 
Zeelst. Zeelst’s favourable score is due to its offering the best of both worlds:  
the dynamic city of Eindhoven and the greenery, nature, quiet and space of its  
immediate surroundings. Zeelst also has a friendly village, and all manner of  
amenities can be found within Veldhoven town centre, within cycling distance.

The property is conveniently located within minutes from the A2 and A67. Eindhoven, 
ASML and the High Tech Campus are also all within a 10-minute car journey.  
In addition, the David Lloyd fitness centre, Zeelst sports complex, De Bolzen health 
centre plus various key shopping facilities are situated very close by. 

Biezenkuilen 98 in Veldhoven



Parterre

Statige entree met Spaanse massief houten deuren in het midden van 
de woning. De imposante hal geeft meteen de luxueuze sfeer aan door 
de afwerking met een fraaie, terracotta plavuizen vloer, robuuste houten- 
balken, glas-in-lood, maar ook de vide naar de eerste etage geeft deze 
hal een zekere klasse. In deze hal is een robuuste schouw met open 
haard gesitueerd. Tevens bevindt er zich een separate toiletruimte met 
wandcloset en fonteintje en garderobe nis. 

Ground floor

Grand entrance with Spanish solid wooden doors to the centre of the 
house. With attractive terracotta tiled flooring, sturdy wooden beams 
and stained-glass windows, the impressive hall provides a luxurious 
feel immediately upon entering. The mezzanine to the first floor also 
affords the hall a sense of refinement. The hall features a robust hearth 
with open fireplace. There is also a separate toilet including wall-hung 
toilet and hand basin, plus cloakroom alcove. 





De woonkeuken is opgesteld in L-opstelling met spoeleiland en heeft een open 
verbinding met de living en serre. Deze keuken is zeer ruim van opzet en uitgerust 
met een granieten werkblad, 3-pits kookplaat met grillplaat en afzuiging van  
het merk Gaggenau. Ook bevindt zich er diverse inbouwapparatuur waaronder;  
vaatwasser (Miele), stoomoven, oven, tepanyaki kookplaat, 2 kastenwanden met 
voldoende kastruimte voor het herbergen van uw keukenapparatuur.

The kitchen-diner - L-shaped and featuring an island with sink - leads into the  
living room and conservatory in an open plan configuration. The kitchen is  
extremely spacious and fitted with granite worktop, 3-zone hob plus griddle and 
extractor by the brand Gaggenau. There are also various integrated appliances, 
including dishwasher (Miele), steam oven, oven, Tepanyaki grill, 2 built-in wall 
units with ample cupboard space for storing your kitchen equipment.



Aan de rechterzijde van de woning is de riante woonkamer, welke is verdeeld in 
meerdere zitgedeeltes met aan de achterzijde een tuinkamer. De gehele L-vormige 
living is voorzien van kersenhoutenvloer, glad stucwerk en inbouwverlichting. 
Deze sfeervolle ruimte biedt plaats voor een riant zit- en eetgedeelte waar u ge-
zellig met het hele gezin, familieleden en/of vrienden kunt dineren. Een eyecatcher 
in deze ruimte is de waanzinnig grote schouw met klassiek betegelde achterwand 
en gietijzeren elementen. De living is zeer sfeervol te noemen door haar authen-
tieke karakter. De grote raampartijen en een grote serre geven een magnifiek 
zicht op de Zuidelijk gelegen achtertuin. 

To the right of the property sits a spacious living room, divided into multiple  
seating areas and with a garden room to the rear. The L-shaped living room is fitted 
throughout with cherry wood flooring, smooth stucco and integrated lighting. This 
atmospheric room can easily accommodate a large sitting and dining area  
for enjoying meals with family and friends. An incredibly large hearth featuring 
classic tiling on the back wall and cast-iron elements catches the eye in this room. 
The original character of this room makes it extremely stylish. Big windows and a 
large conservatory offer a magnificent view of the south-facing garden. 









Eerste etage

De fraaie bordestrap met vide, welke volledig en tot in detail met hoge 
kwaliteit eiken hout is afgewerkt, biedt vanuit de hal toegang tot de 
overloop. Op de eerste etage bevinden zich 4 royale slaapkamers,  
2 badkamers waarvan één met toilet. Slaapkamer I en slaapkamer II 
zijn beide voorzien van een eikenhoutenvloer en een wastafel. Slaap-
kamer II heeft tevens een dakkapel en inloopkledingkast. Slaapkamer 
III is eveneens voorzien van een eikenhoutenvloer, wastafel en  
dakkapel. Tevens biedt slaapkamer III doorgang naar de tweede etage 
middels een vaste trap.

First floor

An attractive open staircase and mezzanine complete with high-quality 
oak wood flooring leads from the hallway to the landing. There are  
4 generous bedrooms on the first floor, plus 2 bathrooms, one of which 
with toilet. Bedroom I and bedroom II both feature oak wood flooring 
and a hand basin. In addition, bedroom II features a skylight and  
walk-in wardrobe. Bedroom III also features oak wood flooring, a hand 
basin and skylight. Furthermore, bedroom III offers access onto the 
second floor via a permanent stairway.

Vanuit de entree alsmede de keuken is het achter portaal bereikbaar welke door-
gang biedt naar het souterrain, de laundry en de achtertuin. De laundry biedt veel 
praktische ruimte voor het wassen, drogen en organiseren van uw linnengoed. 
Een schuifkastenwand zorgt voor extra opbergruimte en tevens is hier de meter-
kast opgesteld. 

A rear hallway leads out into the back garden and to the basement level and 
laundry room. Access to the rear hallway is via the entrance hall or kitchen.  
The practical laundry room provides space for washing, drying and sorting linen. 
A wall unit with sliding doors offers additional storage space and also houses  
the meter cupboard. 









De ruime en luxe ingerichte badkamer is uitgerust met een 2 persoons ronde jet 
stream/whirlpool, een douchecabine met massagestralen en verlichting, welke 
eveneens gebruikt kan worden als Turks stoombad. Ook bevindt er zich inbouw-
verlichting, een designradiator en de dubbele wastafel met meubel bieden u alle 
vrijheid om met meerdere personen tegelijk van deze badkamer gebruik te maken.

Slaapkamer IV en tevens masterbedroom is zeer riant en voorzien van walk-in 
closet. Diverse raampartijen en de schuifdeuren bieden doorgang naar het balkon 
en geven een fraai zicht op de omgeving. Deze ruimte is afgewerkt met inbouw-
verlichting en vloerbedekking.

De tweede badkamer is volledig betegeld en uitgerust met Dermasun douche- 
cabine (uv-licht/lichttherapie), wastafel, wandcloset en bidet in één waarvan de 
toiletbril een verwarm functie heeft. 

Bedroom IV - the master bedroom - is extremely large and includes walk-in 
wardrobe. Numerous windows and some sliding doors lead out onto the balcony 
and offer lovely views of the surroundings. This bedroom features integrated  
lighting and is carpeted.

The second bathroom is fully tiled and fitted with Dermasun shower cubicle  
(UV-light / light therapy), sink, wall-hung toilet and bidet combined, featuring  
heated toilet seat.

The spacious, luxury bathroom is fitted with circular 2-person jet stream/  
whirlpool bath, shower cubicle with massage jets and lighting, which can also  
be used as a Turkish steam room. Integrated lighting and designer radiator are 
additional features. The double fitted sink offers the freedom for more than one 
person to use this bathroom at once.



Souterrain

Met een vaste trap naar beneden betreedt u het souterrain waar zich 
een riante slaapkamer bevindt welke voorzien is van doucheruimte 
met wastafel. Deze ruimte is voorzien van een gietvloer en is tevens 
uitermate geschikt voor fitnessruimte, gastenverblijf, enzovoorts. Een 
inbouwkast en een grote bergruimte zijn eveneens in dit souterrain  
gesitueerd. De bergruimte is uitermate geschikt als wijnkelder. Vanuit 
de wijnkelder is er een doorgang naar de technische ruimte. Hier  
bevindt zich de installatie voor de luchtverwarming.

Basement

A permanent staircase leads down to the basement level, which hou-
ses a large bedroom complete with shower room and sink. This space 
features screed flooring, making it also highly suitable for use as a 
gym, guest accommodation, etc. A built-in wardrobe and large store 
cupboard can also be found on this floor. The store cupboard is equal-
ly suited for use as a wine cellar. From the wine cellar, a passageway 
leads into the technical room housing the air-source heating system. 





Tweede etage

Middels een vaste trap bereikbare ruime tweede etage voor een even-
tuele extra slaapkamer en veel berg-/hobbyruimte. De bergzolder doet 
tevens dienst als cv-ruimte met de opstelling van de cv-combiketel 
(Vaillant) voor de verwarming en een aparte ketel voor de centrale  
verwarming. Deze volledige etage is afgewerkt met vloerbedekking. 
Een verrassend ruime etage waar u naar wens gebruikt kunt maken 
van de multifunctionele ruimte. 

Second floor

Spacious second floor, accessed via permanent staircase, offers  
possibility for additional bedroom and ample storage / hobby room. 
The loft also houses a Vaillant combi-boiler for heating and a separate 
boiler for the central heating. This floor is fully carpeted. A surprisingly 
large floor and multi-functional space for use as desired. 

Exterieur

De royale tuin is rondom de woning gelegen en voorzien van sierbestrating, 
bloemborders, gazon en volwassen bomen waaronder een fraaie notenboom. 
Naast de woning is een ruime oprit met openslaande gietijzeren poort en door-
gang naar de vrijstaande stenen garage. De tuin biedt vele gezellige zitplaatsen 
en is een heerlijke plaats om in het voorjaar, de zomer of het najaar te vertoeven 
met het hele gezin.  

De garage is voorzien van een elektrische sectionaal deur, een loopdeur, beton-
vloer, elektra-aansluitingen en een praktisch aanrechtblok. Een ideale ruimte 
voor het herbergen van uw tuingereedschap, tuinmeubelen, fietsen en/of te  
gebruiken als hobbyruimte.

Outside

The large garden surrounds the house and features decorative paving, flower 
borders, lawn and mature trees, including a beautiful walnut tree. Beside the  
property is a wide driveway with cast-iron gate and access to the detached brick 
garage. The garden includes many lovely spots to sit in, and is a wonderful place 
in which to pass the time, no matter the season.  

The garage features an electric sectional door, wicket door, concrete flooring, 
power connections and a handy worktop. An ideal space for storing garden tools, 
garden furniture, bikes and / or for use as a hobby room.













Algemene kenmerken:

•  Zeer uniek object met vele oude en nieuwe ornamenten  
uit Europa;

• In 1978 gebouwd en afgewerkt door de hand van Rombouts;

• Volledig omheind perceel;

•  Gedeeltelijk voorzien van vloerverwarming (keuken, serre,  
toilet en badkamer);

•  De rest van de woning is voorzien van luchtverwarming op de 
begane grond en centrale verwarming in de overige ruimtes;

•  Het pand is goed geïsoleerd en volledig voorzien van dubbel glas. 
Energielabel C.

• Zeer goede en kindvriendelijke woonlocatie;

•  Gelegen in Zeelst, nabij woonwijk Meerhoven, Eindhoven  
en uitgeroepen tot een van de beste wijken van 2020.

 

General features:

•  Highly unique property with traditional and contemporary  
European ornamentation;

• Built in 1978 and styled by Rombouts;

• Fully enclosed plot;

•  Underfloor heating in parts (kitchen, conservatory,  
toilet and bathroom);

•  Remaining ground floor of property features air-source heating; 
central heating in other areas;

•  Property well insulated and features double glazing throughout. 
Energy label C.

•  Excellent, child-friendly location;

•  Situated in Zeelst, close to residential district of Meerhoven,  
Eindhoven and listed among top places to live in 2020.
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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,


