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Kanaaldijk N.W. 47 te Helmond

Wonen en Werken op historische locatie aan de Zuid-Willemsvaart? Deze rijks 
monumentale stadsvilla is met recht een ‘Grande Dame’ te noemen en is gelegen 
tegenover het bruisende Havenplein van Helmond. Het volume van deze villa en 
het privacy biedend perceel van 1.234 m2 zorgen ervoor dat er toch voldoende rust 
en ruimte is op deze enerverende locatie. De villa telt o.a. een masterappartement, 
2 luxe badkamers, een guesthouse, riant souterrain en zeer multifunctioneel 
bijgebouw in de voormalige ‘kaarsenfabriek’. Een exclusief object waarbij alle 
authentieke details zoveel mogelijk bewaard zijn gebleven en waarbij de recente 
renovaties met zeer hoogwaardige materialen zijn uitgevoerd. 

Na de bouw in 1835 door textielfamilie Bots is het pand in 1857 verkocht aan de 
oprichter van textielbedrijf J.A. Raymakers & Co. De woning is ruim 125 jaar in de 
familie gebleven. Na verkoop in de jaren ’80 is het pand eerst als kantoor gebruikt en 
later als woonhuis. Een van de herkenningspunten van deze villa is het klokkentorentje, 
niet voor niets wordt deze stadvilla ook wel “Het Huis met de Klok” genoemd. Wellicht 
kent u het ook als de woning met “De Kaarsenfabriek”. Dit riante en luxe uitgevoerde 
vrijstaande bijgebouw is achter de villa gelegen en is circa 80 jaar gelegen gebouwd 
en was tot de jaren zeventig in gebruik voor het vervaardigen van kaarsen.

De uitstekende geografische ligging tegenover het centrum van Helmond, 10 
autominuten van Eindhoven en toch enorm veel privacy en kalmte maken dit 
object tot een zeer gewilde woonlocatie. Ook scholen, hockeyclub, Golfbaan 
en diverse culinaire gelegenheden zijn allemaal binnen loopafstand óf enkele 
minuten bereikbaar.

General characteristics 

Year of construction : 1835 (completely renovated in recent years)
Volume house : approx. 2.488 m3

Living area house : approx. 491 m2

Volume outbuilding : approx. 630 m3

Surface outbuilding : approx. 137 m2

Plot : approx. 1.234 m2

Completion date : to be discussed

Price Upon Request

Algemene kenmerken

Bouwjaar : 1835 (afgelopen jaren compleet gerenoveerd)
Inhoud woning : ca. 2.488 m3

Woonoppervlakte woning : ca. 491 m2 
Inhoud bijgebouw : ca. 630 m3

Oppervlakte bijgebouw : ca. 137 m2

Perceeloppervlakte : ca. 1.234 m2 
Aanvaarding : in overleg

Prijs op aanvraag

Kanaaldijk N.W. 47 in Helmond

Living and working at historic location on Zuid-Willemsvaart? This national heritage 
listed urban villa can rightly be called a Grande Dame and is located opposite 
Helmond’s bustling Harbour square. The size of this villa and the privacy-offering 
1,234 m2 plot nevertheless provide plenty of peace and quiet at this lively location. 
The villa includes a master apartment, two luxuriously appointed bathrooms, a 
guesthouse, a spacious basement and a highly multifunctional annexe in the 
former ‘candle factory’. An exclusive property where all the authentic details have 
been preserved as much as possible and where the recent renovations have been 
carried out with very high-quality materials. 

Having been built by textile family Bots in 1835, the property was later sold to the 
founder of textile company J.A. Raymakers & Co. in 1857. The property remained in 
the family for over 125 years. After it was sold in the 1980s, the property was used first 
as an office and later as a residence. One of the most recognizable elements of this 
villa is its clock tower; it is the reason this urban villa is also known as ‘The House with 
the Clock’. You may also hear it called the property with ‘The Candle Factory’. This 
spacious, well-appointed detached outbuilding is located behind the villa and was 
built around 80 years ago; it was used for candle-making until the 1970s.

With an excellent geographical location across from the centre of Helmond and 
just a ten-minute drive from Eindhoven, yet still offering tremendous privacy and 
tranquillity, this property is located in a highly desirable residential area. Schools, 
a hockey club, a golf course and various culinary establishments are all within 
walking distance or just a few minutes’ drive away.
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Parterre

De gietijzeren poort bij de omheinde voortuin brengt u naar traptreden die 
u naar de statige voordeur van de woning leiden. Wanneer u de riante 
ontvangsthal binnen treedt wordt u direct omarmd door de sfeer van deze 
rijk gedetailleerde villa welke in iedere ruimte voelbaar is. Deze stadvilla 
is tot in alle punten verzorgd en de liefde voor kwalitatieve hoogwaardige 
materialen ziet u dan ook zeker terug. De prachtige natuurstenen vloer 
geeft de ontvangsthal net dat extra cachet. In deze hal bevindt zich een 
(gasten)toilet en een prachtige trapopgang naar de 1e etage. Een trap 
biedt vanuit de hal toegang naar het royale souterrain welke zich onder 
de gehele woning bevindt. Middels de centrale hal is er tevens verbinding 
naar de woonkeuken, eetkamer, living en tv-kamer. 

De woning heeft nagenoeg geheel de originele indeling behouden evenals 
de vele authentieke elementen welke u bij deze villa mag verwachten. Door 
de jaren heen, en met name ook door de omvangrijke renovatie in 2011, is 
de woning in uitstekende conditie gehouden.

Ground floor

The cast-iron gate leads to the enclosed front garden from which you ascend 
the steps to the home’s stately front door. Upon entering the ample entrance 
hall, you are immediately struck by the atmosphere in this richly detailed villa, 
which extends into all of its many rooms. Every detail of this urban villa has been 
lovingly cared for, and you cannot miss the former owners’ appreciation for high-
quality materials. The beautiful natural stone floor lends extra distinction to the 
entrance hall. This hall, with a guest toilet, adjoins the lovely staircase that leads 
to the first floor. Another staircase leads from the hall to the spacious basement 
that encompasses the entire area below the house. The central hall also connects 
to the kitchen-diner, dining room, living room and TV/sitting room. 

The house has almost entirely retained its original layout as well as the many 
authentic elements you would expect to find in a villa of this stature. Over the 
years, and particularly as a result of the extensive renovation in 2011, the property 
has been kept in excellent condition.
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Aan de rechterzijde van de hal komt u in de smaakvolle en sierlijke living en 
achtergelegen eetkamer. Beide ruimtes beschikken over een fraaie schouw 
met haard en de eikenhouten vloeren zijn in visgraatpatroon gelegd. 
Middels de ensuite deuren wordt naar wens de eetkamer van de zitkamer 
afgezonderd. De plafonds in beide ruimtes zijn niet alleen uitzonderlijk 
hoog, maar ook een lust voor het oog vanwege de fraaie ornamenten. 

On the right side of the hall you enter the tasteful, ornate living room, with the 
dining room located further to the rear. Each of these rooms features a beautiful 
fireplace, with oak floors laid in herringbone pattern. Ensuite doors allow you to 
separate the dining room from the sitting  room as desired. The ceilings in both 
rooms are not only exceptionally high yet also feature beautiful ornamentation, 
making them pleasing to the eye. 
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Een forse alsmede aangename ruimte beschrijft de leefkeuken in het kort. 
Dit is het paradijs voor de kookliefhebber! Een riant kookeiland en twee 
wandopstellingen met daarin spoelgelegenheid en diverse opbergruimte. 
Deze keukeninrichting is voorzien van een Belgisch hardstenen 
aanrechtblad en uiteraard voorzien van diverse inbouwapparatuur welke 
u bij een keuken zoals deze mag verwachten. De prachtige natuurstenen 
vloer in deze ruimte maakt het geheel compleet!

The family kitchen is incredibly spacious and yet homely, and is a dream 
come true for any keen cook! There is a spacious kitchen island and two wall 
units with washing-up facilities and various storage spaces. This kitchen is 
fitted with Belgian bluestone countertops and is, of course, equipped with 
the various built-in appliances you would expect in a kitchen like this. The 
beautiful natural stone floor in this room is the icing on the cake! 
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De praktische kantoorruimte aan de voorzijde van deze villa is toegankelijk 
vanuit de tv/zitkamer welke via de centrale hal en leefkeuken te bereiken is. 
De kantoorruimte waarin een toilet en keukeninrichting aanwezig zijn heeft 
tevens een separate ingang aan de voorzijde van het pand waardoor deze 
ruimte uitermate geschikt is voor het ontvangen van zakelijke klanten. De 
zitkamer welke thans als tv-kamer in gebruik is kan ook perfect dienen als 
wachtkamer of extra spreekkamer.  

De ruimtes zijn voorzien van zeer hoge plafonds met prachtige ornamenten, 
fraaie getoogde raampartijen, wandlambrisering en wandafwerking met 
luxe en stijlvol behang.

The practical office space at the front of this villa is accessible from the TV/sitting 
room, which can be accessed via the central hall and kitchen-diner. The office 
space, which includes both a toilet and kitchen facilities, also has a separate 
entrance at the front of the property, making it ideal for receiving business clients. 
The sitting room, currently in use as a TV room, could also serve perfectly as a 
waiting room or an extra consulting room.  

The rooms feature very high ceilings with beautiful ornamentation, lovely arched 
windows, wall panelling and sumptuous, stylish wallpaper.

1716



Souterrain

Verrassend is het ruime souterrain welke onder de gehele villa gelegen is. 
De ruimtes zijn multifunctioneel in gebruik, waarbij bij nagenoeg alle ruimtes 
daglicht toetreding plaatsvindt. 

Het souterrain is zowel vanuit de keuken, de hal als vanuit de achtertuin 
bereikbaar en is verdeeld in zes royale ruimtes. Naast ruimtes voor opslag, een 
wijnkelder, provisieruimte is er ook gelegenheid voor een hobby-/werkkamer. 
De ruimte met de keukeninrichting, douche en toiletruimte is uitermate geschikt 
voor een gastenverblijf of au pair woning.

In het gehele souterrain is er voldoende stahoogte.

Basement

Surprisingly, the spacious basement is located under the entire villa. The rooms 
are multifunctional in use, with daylight entering almost all of them. 

The basement is accessible from the kitchen, hall and backyard and is divided 
into six large rooms. Besides rooms for storage, a wine cellar and pantry space, 
there is also the possibility for a hobby/work room. The room with the kitchen 
facilities, shower and toilet room is ideally suited for use as an apartment for 
guests or an au pair.

Throughout the basement there is plenty of headroom. 
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Eerste etage

Vanuit de riante ontvangsthal is middels een imposant trappenhuis de eerste 
etage te betreden. De authentieke en met de hand bewerkte trapopgang 
pronkt vanaf de ontvangsthal tot aan de tweede etage omhoog. 

First floor

The first floor is accessed via the impressive staircase in the ample 
entrance hall. This authentic, hand crafted staircase rises majestically from 
the entrance hall to the second floor. 
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Een separate doorgang met walk-inn closet en toiletruimte laat u 
binnenkomen in het prominente masterapartment. Een tweede walk-inn 
garderobe zorgt ervoor dat zelfs de meest uitgebreide garderobe past in 
dit slaapvertrek. Vanuit de masterbedroom loopt u door een deur naar 
de naastgelegen (privé)badkamer. Deze luxe badkamer is voorzien van 
een doorloopdouche met regen- en handdouche, designradiator, twee 
wastafels met luxe badmeubel en een vrijstaand ligbad. Prachtige shutters 
voor de diverse ramen kleden deze badkamer en de rest van de eerste 
etage sfeervol aan. De badkamer is betegeld in een neutrale doch luxe 
kleurstelling.

A separate passage with walk-in closet and toilet room leads to the prominent 
master apartment. A second walk-in closet provides space for even the most 
elaborate wardrobe in this bedroom suite. From the master bedroom you walk 
through a door to the adjoining private bathroom. This luxurious bathroom has a 
walk-in shower with rainhead and handheld, design radiator, two washbasins with 
deluxe vanity unit and a freestanding bathtub. Beautiful shutters for the various 
windows attractively dress up this bathroom and the rest of the first floor. The 
bathroom is tiled in a neutral yet elegant colour scheme.
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De tweede slaapkamer is gelegen aan de voorzijde en toegankelijk 
via de lange zijde van overloop én het begin van de overloop. De grote 
raampartijen geven veel lichtinval en tevens een mooi uitzicht over de 
Zuid-Willemsvaart en het havenplein. Een prachtige schouw met gashaard 
temidden van de kamer is een absolute sfeermaker. 

The second bedroom is located at the front and accessed via doors on the long 
side of landing and at the top of the stairs. The large windows provide plenty 
of light as well as a fabulous view over Zuid-Willemsvaart and harbour square. 
A beautiful fireplace with a gas fire graces the middle of one wall of the bedroom 
and creates a wonderful atmosphere.

De derde slaapkamer is eveneens aan de voorzijde gelegen en toegankelijk 
via de lange zijde van overloop. Ook hier geven de getoogde raampartijen 
aan de voorzijde veel lichtinval en een mooi uitzicht. 

The third bedroom is also located at the front and accessed via the long side of 
the landing. Here, too, the arched windows at the front provide plenty of light and 
lovely views. 
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De tweede badkamer is royaal van opzet en uitgerust met een douche, 
toilet, dubbele wastafel en radiator. De zwart wit kleurstelling geeft een 
authentiek karakter aan deze ruimte.

The second bathroom is generous in size and fitted with a shower, toilet, double 
washbasin and radiator. The black and white colour scheme gives this room its 
authentic character.

Een royale en praktische laundry met aansluitingen voor uw witgoed-
apparatuur, ingebouwde kasten en keukeninrichting.  

A generous, practical laundry with connections for your white goods, built-in 
cupboards and kitchen equipment.  
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Tweede etage

Eenzelfde statige trap is volledig synchroon geconstrueerd ten opzichte van de eerste 
trap en brengt u naar de tweede etage. Hier bevindt zich een enorme open ruimte met 
zeer veel mogelijkheden. De fraaie authentieke kapconstructie met hangspanten is 
een ware eyecatcher in deze ruimte, welke bijvoorbeeld ideaal geschikt zou kunnen 
zijn voor een uitgebreide Gym/fitness, daar er een doucheruimte en wastafel op deze 
etage aanwezig zijn. 

In een separate ruimte is de c.v. installatie ondergebracht (Remeha Quinta en 
Remeha boiler 300 ltr.), welke beide in 2021 nieuw geplaatst zijn.

Second floor

An identical stately staircase above the first leads further upwards to the second 
floor. At the top, a huge open space presents many possibilities. The beautiful 
authentic roof construction with suspended trusses is a real eye-catcher in this 
space, which is ideally suited for use as an extensive gym/fitness room, for 
example, as there is a shower room and washbasin on this floor. 

A separate room houses the central heating system, a Remeha Quinta and 
Remeha 300 litre boiler, both of which were newly installed in 2021. 
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“De Kaarsenfabriek”:

Achter in de tuin staat de voormalige kaarsenfabriek, met een vloeroppervlakte 
van ca. 137 m2, welke rond 2011/2012 volledig gerenoveerd en gerestaureerd 
is. Uw zakelijke gasten kunt u hier in alle luxe en comfort ontvangen!

De dubbele toegangsdeuren brengen u naar de entree welke middels 
een garderobe met praktische kastopstelling afgescheiden wordt van de 
vergaderruimte. De fraaie vloeren zijn hier voorzien van vloerverwarming en 
de gashaard brengt extra sfeer en fungeert tevens als roomdivider naar de 
entree van de toiletgroep. Deze toiletgroep beschikt over zowel een dames- 
als herentoilet met fonteintje. Indien wenselijk is er eenvoudig een kleine 
badkamer te realiseren in een van deze toiletruimtes. Door de bijzondere 
vormgeving en de sheddaken vindt er veel natuurlijke lichtinval plaats.

‘The Candle Factory’

At the back of the garden is the former candle factory, with approximately 
137 m2 of floorspace, which was completely renovated and restored in 
around 2011/2012. You can receive your business guests here in luxury 
and comfort!

The double entrance doors lead to the entrance hall, which is separated from 
the meeting room by a cloakroom with a practical cupboard arrangement. 
The beautiful floors here have underfloor heating, and the gas fireplace 
adds to the atmosphere while also serving as a room divider in front of the 
entrance to the toilet area. This toilet cluster has both a ladies’ and gents’ 
toilet with hand basin. If desired, a small bathroom can easily be created in 
one of these toilet rooms. The unusual architecture and shed roofs provide 
extensive natural lighting.
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In de rechtervleugel van dit bijzondere gebouw is de riante keuken 
geplaatst in een wandopstelling en met eiland. Deze keukeninrichting 
biedt alle mogelijkheden om grotere (zakelijke) groepen te ontvangen en is 
voorzien van diverse keukenapparatuur waaronder twee koelkasten, twee 
combimagnetrons, vaatwasser, 5-pits gaskookplaat en afzuiging. Er is meer 
dan voldoende ruimte voor het plaatsen van een eettafel en de schuifpui biedt 
direct verbinding met de afgesloten binnentuin.

The right wing of this surprising building contains the spacious kitchen, in a wall 
arrangement with an island. This kitchen arrangement offers everything needed 
to accommodate larger groups, for business or pleasure, and is equipped 
with various kitchen appliances, including two refrigerators, two combination 
microwave ovens, dishwasher, 5-burner gas hob and extractor fan. There is 
more than enough space to place a dining table, and the sliding doors offer direct 
connection to the enclosed courtyard garden.
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Uw zakelijke gasten kunt u separaat ontvangen en op uw eigen perceel 
laten parkeren, door de aanwezigheid van een 2e elektrische poort aan de 
achterzijde van het perceel, welke toegankelijk is vanuit de Christinalaan.

Zowel vanuit de keuken als de binnentuin is er een ruime berging bereikbaar 
welke ideaal is voor het herbergen van uw fietsen, tuingereedschap, 
tuinmeubelen en andere zaken. 

Bij de verbouwing is de fabriek omgebouwd naar een uiterst luxueuze 
vergader-/kantoorruimte, deze ruimte is ook zeer geschikt als tweede 
(mantelzorg)woning, gastenverblijf of B&B. Laat uw fantasie hier werken!

You can receive your business guests separately and have them park on 
your own plot, as there is a second electric gate at the rear, reached via 
Christinalaan.

A spacious storage room is accessible from both the kitchen and the 
courtyard, which is ideal for storing your bicycles, garden tools, garden 
furniture and other items. 

During the refurbishment, the factory was converted into a very upscale 
meeting/office space; this space would also be very suitable for use as 
a second home, care home, guest house or B&B. The only limit is your 
imagination!
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Exterieur

Prachtige ‘stadse’ tuin welke volledig is omheind en achter deze prachtige stadsvilla 
is aangelegd. Diverse bomen, vijverpartij en sierbestrating in deze tuin maken deze 
unieke woonlocatie compleet.  

Het perceel is volledig omheind en de oprit is afgesloten met een elektrisch bedienbare 
toegangspoort. Tevens biedt de oprit én de binnenplaats parkeergelegenheid aan 
meerdere auto’s. Vanuit deze oprit kunt u ook komen en gaan middels de elektrische 
poort aan de achterzijde, deze oprit is toegankelijk vanuit de Christinalaan. 

Outside

Wonderful, landscaped ‘city’ garden that is fully fenced, located behind this 
beautiful urban villa. Various trees, a pond and ornamental paving in this garden 
complete this unique residential property.  

The plot is fully enclosed, and the drive is accessed via an electric access gate. 
The driveway and courtyard also provide parking space for several cars. From 
this driveway you can also come and go via the electric gate at the rear, which is 
accessible from Christinalaan. 
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Algemene kenmerken:

• Rijks monumentale en unieke stadsvilla in Engelse bouwstijl;
• Zeer hoogwaardig afwerkingsniveau waarbij gebruik gemaakt is van de 

meest fraaie materialen;
• Tijdens de renovatie is de gehele infrastructuur compleet vernieuwd;
• Op het dak van De Kaarsenfabriek zijn 40 zonnepanelen geplaatst.
• Het schilderwerk van de kozijnen aan de voorzijde is in 2016 en aan de 

achterzijde in 2020 uitgevoerd. Bij de Kaarsenfabriek is het houtwerk in 
2021 geschilderd. 

• Gunstige fiscale mogelijkheden door het ruime bestemmingsplan, 
waarbij vele functies mogelijk zijn zowel in de villa zelf als De 
Kaarsenfabriek. Het bestemmingsplan is na te lezen op www.
ruimtelijkeplannen.nl.  

• Tevens is deze woning optimaal beveiligd waaronder: slagboom, 
elektrische toegangspoorten, een alarminstallatie en fingerscan sloten;

• Gunstige geografische ligging nabij het snelwegennet, sportclubs, 
Golfbaan, (middelbare) scholen, Elkerliek Ziekenhuis en 
horecagelegenheden.

 

General features:

• National heritage listed, unique urban villa in English architectural style.
• Very high quality finishing using the most beautiful materials.
• During the renovation, all the infrastructure was completely replaced.
• 40 solar panels have been installed on the roof of the Candle Factory.
• The door and window frames at the front were repainted in 2016 and those at 

the rear in 2020. The woodwork of the Candle Factory was painted in 2021. 
• Various attractive fiscal possibilities due to the broadly defined planning 

designation, making possible m any different uses of both the villa and the 
Candle Factory. The land-use plan can be found at www.ruimtelijkeplannen.nl.  

• This property also offers excellent security, including: boom barrier, electric 
gates, an alarm system and fingerprint locks.

• Favourable geographical location near the motorway network, sports clubs, 
golf course, primary and secondary schools, Elkerliek Hospital, restaurants 
and cafés.
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Plattegrond Begane grond

Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend
© Zibber www.zibber.nl
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Plattegrond Eerste etage Plattegrond Tweede etage

Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend
© Zibber www.zibber.nl

Plattegrond Souterrain

Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend
© Zibber www.zibber.nl
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Plattegrond Bijgebouw

Aan de plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend
© Zibber www.zibber.nl

Uittreksel Kadastrale kaartKadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 18 oktober 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Helmond
G
2449

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: Statig Wonen
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www.statigwonen.nl                        Tel. +31 (0)40 – 7878 758                        info@statigwonen.nl  

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 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 
request 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,

Vestiging Beek & Donk

Centraal gelegen in het lommerrijke Beek & Donk  
vindt u de vestiging waar het allemaal begon.

Een strategische gekozen locatie,  
waardoor wij een belangrijk deel van onze relaties  

binnen een straal van 50 km kunnen bedienen.

Vestiging Eindhoven 

De vestiging bevindt zicht in Eindhoven  
aan de Aalsterweg 28. Vanuit dit kantoor ontvangen  
wij zowel onze nationale als internationale cliënten,  

alsmede onze franchisenemers. 

Vestiging Loosdrecht

De vestiging in Loosdrecht bedient een prachtig deel  
van Nederland in het Groene Hart -  Hollandse Plassengebied.  

Ook voor uw exclusieve vastgoed in Amsterdam is  
deze vestiging uw partner.

Perry Jacobs
Directeur/makelaar 

Beek en Donk

Vonne van den broek
Front Office

Anke Raaijmakers
Office Manager

Boudewijn Trieling 
Directeur/makelaar 

Beek en Donk

Kenneth Verstralen 
Directeur/makelaar 

Eindhoven

Danielle Hartog
Directeur/makelaar 

Loosdrecht

6362
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