
Landleven
Het dorpse van Veldhoven en het stadse van Eindhoven



Dorpse gevoelens in een verstedelijkte omgeving, tussen de stad Eindhoven aan de ene zijde en de rust en  
landelijke ruimte van de Kempen aan de andere zijde.

Het appartementengebouw, dat eind 2016 is opgeleverd, is rustig gelegen op loop- en fietsafstand van de  
diverse voorzieningen in de omgeving. Op korte afstand is winkelcentrum Meerhoven met o.a. een Jumbo, Al-
bert Heijn, Lidl en Etos gelegen. Het appartementencomplex is gelegen aan een rustig hof (Landhof Zuid) met  
uitzicht over het groen, aan de rand van Meerhoven in het deelplan Grasrijk. Een jonge-, moderne-, en  
kindvriendelijke woonomgeving. Ook ben je zo in Veldhoven, zoals het Citycentrum met al haar winkels en bio-
scoop of de wijk Zeelst met de jaarlijks druk bezochte kermis. Diverse openbare voorzieningen zoals openbaar 
vervoer, speeltuinen, scholen, kinderdagverblijf, sport- en gezondheidscentrum en park Meerland zijn op loop- en 
fietsafstand gelegen.

Door de centrale ligging zijn de uitvalswegen de N2, A2, A50, A58 en A67 zeer nabij. De bedrijvigheid in de regio is 
zeer goed te noemen. Door grote bedrijven in de regio als ASML, Philips, Daf en High Tech Campus, staat de regio 
bekend door een bovengemiddelde werkgelegenheid.

Meerhoven, een plek waar het aangenaam wonen is



Eigenschappen woning
De woningen zijn geschikt voor een brede doel-
groep, zijn rustig gelegen met goede uitvalswegen 
naar de omgeving. De 40 appartementen variëren 
in grootte van 65 m² tot 106 m² en zijn gelegen in 
de vrije huursector. Ieder appartement beschikt 
over een woonkamer met open keuken, een of twee 
slaapkamers, een badkamer, een of twee balkons, 
aparte toiletruimte en een wasruimte met opstelling 
CV-installatie (vloerverwarming, energielabel A). In 
de parkeerkelder van het appartementengebouw 
beschikt de huurder over een eigen parkeerplaats, 
alsook een eigen afsluitbare berging t.b.v. het stallen 
van een fiets, het tijdelijk bewaren van oud papier 
en dergelijke. Bij het appartementengebouw is een 
ondergrondse afvalcontainer gelegen voor het de-
poneren van (rest)afvalzakken.

Keuken
De appartementen zijn zodanig ingedeeld dat de 
open keuken een mooie plaats inneemt in de totale 
ruimte. De keuken is immers al lang niet meer enkel 
een functionele ruimte om eten te bereiden. Het is 
een plek om te tafelen met vrienden en familie of om 
’s morgens op uw gemak de krant te lezen. De keu-
ken is voorzien van o.a. een elektrische kookplaat, 
afzuigkap en koelvriescombinatie. De achterwand 
boven het aanrecht is betegeld. De bewoner heeft 
de mogelijkheid om zelf een vaatwasser te plaatsen.

Badkamer
De badkamer beschikt over een ligbad, doucheruim-
te en wastafel. Sommige badkamers beschikken 
tevens over een tweede toilet. De badkamer en het 
bezoekerstoilet zijn voorzien van goed schoon te 
houden standaardtegelwerk. Het tegelwerk voor de 
wanden en vloeren in deze ruimten is namelijk 
zorgvuldig door ons uitgekozen.

Wonen met voorzieningen  
op loopafstand



Hoogwaardige kwaliteit en oog voor veiligheid
Het gebouw beschikt over een (brancard)lift, waardoor 
het goed toegankelijk is. De woningen hebben een 
energielabel A en zijn hoogwaardig geïsoleerd, wat 
u terug ziet op de energierekening. Alle woningen 
beschikken over een HR-combiketel in combinatie met 
vloerverwarming. Verder voldoen de woningen aan 
moderne veiligheidseisen en zijn ze uitgerust met een 
videofooninstallatie, zodat u altijd kan zien wie er voor 
de deur staat. Ook is er een camerasysteem aanwezig 
dat een extra oogje in het zeil houdt. 

Uw eigen draai eraan geven
De hoogwaardig geïsoleerde woningen zijn van goe-
de kwaliteit en kunt u naar uw eigen wensen afwer-

ken, aangezien deze behangklaar zijn opgeleverd. De 
plafonds zijn afgewerkt met een spuitwerklaag en de 
wanden zijn behangklaar opgeleverd. U bent vrij om 
de woning in eigen beheer en naar eigen wensen en 
budget te laten afwerken, zoals het laten spuiten en/
of schilderen van de muren en het uitzoeken van een 
vloer voor uw inkomhal, de woonkamer, de slaapka-
mer(s) en de wasruimte/berging.

Huisdieren
Hoewel wij een dierenvriend zijn, hebben wij het beleid 
dat het houden van huisdieren niet is toegestaan. Dit 
om te voorkomen dat er (geluids)overlast ontstaat in 
het appartementengebouw. Samen zorgen we voor 
het behoud van een prettige woon- en leefsfeer.

Financiën
U betaalt een maandelijks bedrag aan huur voor de woning en parkeerplaats. Daarnaast betaalt u een maandelijks
servicekostenbedrag. De servicekosten zijn kosten voor leveringen en diensten die toezien op de gemeenschappelijke 
delen van het appartementengebouw. Door deze leveringen en diensten blijft een prettig woon- en leefklimaat 
behouden. Het betreffen verplaatste kosten, want de kosten hebben betrekking op de leveringen en diensten 
die de huurders zelf zouden moeten betalen (en regelen) op het moment dat de verhuurder dit niet zou doen. 
Maandelijks draagt u via een voorschotbedrag bij aan de kosten en jaarlijks wordt de afrekening opgemaakt, 
waarbij wordt bekeken of de daadwerkelijk gemaakte kosten gedekt zijn met de in rekening gebrachte 
voorschotbedragen. Afhankelijk van de daadwerkelijke kosten worden meer- of minderkosten verrekend over de 
verstreken periode waarvoor de balans wordt opgemaakt. Tot slot betaalt u een waarborgsom, welke overeenkomt 
met twee maanden huur. Dit bedrag wordt aan u terugbetaald bij beëindiging van de huurovereenkomst, mits 
de woning niet beschadigd is, schoon opgeleverd wordt en er geen sprake is van achterstallige betalingen. Over 
de waarborgsom wordt geen rente vergoed. Het overzicht met de huurprijzen en servicekosten is op aanvraag 
beschikbaar.



Woningplattegronden

Begane grond



Woningplattegronden

1ste Verdieping



Woningplattegronden

2de Verdieping



Woningplattegronden

3de Verdieping



Aanzichten

Aanzicht vanaf 
de Heerbaan 
Veldhoven

Aanzicht vanaf 
de wijk Graswijk 
Meerhoven

Aanzicht Vanaf 
Muggenhol 
Veldhoven



Nr. Adres Etage Oppervlakte

1. Landleven 82 - Eindhoven BG 65

2. Landleven 84 - Eindhoven BG 71

3. Landleven 86 - Eindhoven BG 79

4. Landleven 88 - Eindhoven BG 90

5. Landleven 90 - Eindhoven BG 90

6. Landleven 92 - Eindhoven BG 90

7. Landleven 94 - Eindhoven BG 85

8. Landleven 96 - Eindhoven BG 79

9. Landleven 98 - Eindhoven BG 99

10. Landleven 100 - Eindhoven BG 74

11. Landleven 102 - Eindhoven 1 106

12. Landleven 104 - Eindhoven 1 77

13. Landleven 106 - Eindhoven 1 63

14. Landleven 108 - Eindhoven 1 77

15. Landleven 110 - Eindhoven 1 78

16. Landleven 112 - Eindhoven 1 78

17. Landleven 114 - Eindhoven 1 77

18. Landleven 116 - Eindhoven 1 63

19. Landleven 118 - Eindhoven 1 91

20. Landleven 120 - Eindhoven 1 73

21. Landleven 122 - Eindhoven 2 106

22. Landleven 124 - Eindhoven 2 77

23. Landleven 126 - Eindhoven 2 63

24. Landleven 128 - Eindhoven 2 77

25. Landleven 130 - Eindhoven 2 78

26. Landleven 132 - Eindhoven 2 78

27. Landleven 134 - Eindhoven 2 77

28. Landleven 136 - Eindhoven 2 63

29. Landleven 138 - Eindhoven 2 89

30. Landleven 140 - Eindhoven 2 73

31. Landleven 142 - Eindhoven 3 106

32. Landleven 144 - Eindhoven 3 77

33. Landleven 146 - Eindhoven 3 63

34. Landleven 148 - Eindhoven 3 77

35. Landleven 150 - Eindhoven 3 78

36. Landleven 152 - Eindhoven 3 78

37. Landleven 154 - Eindhoven 3 77

38. Landleven 156 - Eindhoven 3 63

39. Landleven 158 - Eindhoven 3 89

40. Landleven 160 - Eindhoven 3 73

Woningoverzicht



Schrijf u kosteloos 
en vrijblijvend in via 
onze website en dan 
nemen wij contact 
met u op.

Interesse?



Initiatief en  
ontwikkeling

SchipVast
Hovenstaete B.V.
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert

Bouwbedrijf De Kempen B.V.
Laurey Architecture &  
Environment
JV2 Bouwadvies
Adviesgroep K+
BRAVEA adviesbureau
Henk Boudewijns  
Bouwconsult
Gemeente Eindhoven

Contact:
info@schipvast.com
0031(0)497-551634
www.schipvast.com/contact

Deze brochure is met veel zorg samengesteld en voorzien van de meest actuele beschikbare informatie. Wij maken een 
voorbehoud ten aanzien van druk- en zetfouten, architectonische, bouwtechnische en constructieve wijzigingen, evenals 
afwijkingen die voortkomen uit nadere eisen en wensen van overheden, welstand- en/of nutsbedrijven. Eventuele wijzigingen 
doen echter nooit afbreuk aan de waarde van de woningen. We behouden ons tevens het recht voor wijzigingen aan te 
brengen in materialen of afwerking. Aan de beelden, illustraties, plattegronden en teksten in deze brochure kunnen geen 
rechten worden ontleend.


