
WATERWONING, gelegen op één van  
de mooiere plekjes in Eindhoven! 

Waterfront 369, Eindhoven



Bouw
Soort woonhuis: Waterwoning
Bouwjaar:  2019 
 
Buitenruimte
Ligging:  Aan het water
Tuin:  Zuidoosten

Energie en isolatie
Energielabel:  A
Isolatie:  Volledig
Verwarming:  Stadsverwarming

Kenmerken

Vraagprijs:  € 595.000,-

Oppervlakten en indeling
Gebruiksoppervlakte wonen:  168 m΅
Bruto vloeroppervlak woning:  217 m΅
Inhoud:  617 mΆ

Perceel oppervlakte:  111 m΅
Aantal slaapkamers:  3

Bij de bouw van deze woning is kosten noch moeite gespaard. Zo is er een topwaliteit 
woonkeuken van 35 m΅ met alle denkbare apparatuur neergezet, is de gehele  
woning van PVC vloeren met vloerverwarming voorzien en zijn alle wanden glad 
gestuct. Bijna 170m΅ woongenot, direct aan het water gelegen. 
 



Entree
9ROOHGLJ�EHVWUDWH�YRRUWXLQ�PHW�ȴHWVHQEHUJLQJ�� 
Hal met groepenkast, luxe, ruim bemeten 
WRLOHWUXLPWH��JDUGHUREH�HQ�WUDSSHQKXLV�  
 



Woonkeuken  
Luxe Aswa woonkeuken van 35m΅ met  
NRRNHLODQG�HQ�EDU��'H�JUHHSOR]H�NHXNHQ�LV� 
met alle denkbare apparatuur uitgerust:  
QDWXXUOLMN�HHQ�NRHONDVW��YULH]HU��FRPEL�RYHQ� 
en vaatwasmachine, maar tevens met een  
stoomoven, een Quooker en een inductie  
NRRNSODDW�PHW�LQJHERXZGH�DI]XLJLQJ��



'DDUQDDVW�LV�HU�YHHO�UXLPWH�YRRU�HHQ�JURWH� 
eettafel en door de glaspui over de gehele 
breedte en een frans balkon is er uiteraard 
SUDFKWLJ�XLW]LFKW�RYHU�KHW�ZDWHU��'H�JHKHOH� 
begane grond is, evenals alle andere  
YHUGLHSLQJHQ��YRRU]LHQ�YDQ�HHQ�39&�YORHU�
PHW�LQGLYLGXHOH�WKHUPRVWDDW�
 
 



 

Eerste verdieping 
Royale overloop met Frans balkon en toegang tot 2 slaapkamers, badkamer, separaat toilet 
HQ�WUDSRSJDQJ�QDDU�WZHHGH�YHUGLHSLQJ� 

'H���VODDSNDPHUV��UHVS�����P��HQ����P���]LMQ�EHLGH�YRRU]LHQ�YDQ�HHQ�)UDQV�EDONRQ��
OLJJHQ�DDQ�GH�DFKWHU]LMGH�HQ�NLMNHQ�GDDUGRRU�PRRL�XLW�RYHU�KHW�ZDWHU�
 
 



 

Zeer luxe uitgevoerde badkamer, uitgerust  
met een vrijstaand design ligbad en dubbele 
wastafel met meubels, designspiegel met  
indirecte verlichting, designradiator en 
YORHUYHUZDUPLQJ��'H�GRXFKH�LV�QLHW�JHSODDWVW� 
PDDU�GH�YRRUEHUHLGLQJHQ�]LMQ�ZHO�JHWURHQ�RP�
HHQ�GRXFKH�WH�NXQQHQ�SODDWVHQ�

6HSDUDWH��OX[H�HQ�UXLP�EHPHWHQ�WRLOHWUXLPWH�
 



 

Tweede verdieping  
5XLPH�RYHUORRS��5R\DOH�ZDVUXLPWH�PHW�JURRW� 
GDNUDDP�HQ�YRRU]LHQ�YDQ�EHUJUXLPWH�RQGHU� 
GH�VFKXLQH�]LMGH��7HYHQV�WRHJDQJ�WRW�GH�HQRUPH� 
VODDSNDPHU�����P΅ woonoppervlak en 4,30 m 
KRRJWH��PHW���JURWH�GDNUDPHQ�
 
 



 

Souterrain  
5LDQWH�ZRRQNDPHU�����P΅��PHW�39&�YORHU�HQ�YORHUYHUZDUPLQJ��9DQZHJH�GH�EUHGH�VFKXLISXL�
QDDU�GH�DFKWHUWXLQ�KHHIW�X�HHQ�SUDFKWLJ�XLW]LFKW�RYHU�KHW�ZDWHU��ΖQ�GH�ZRRQNDPHU�LV�WHYHQV�HHQ�
bergkast van 4 m΅�DDQZH]LJ��

 



 

Buiten 
'H�DFKWHUWXLQ�LV�QRJ�QLHW�DDQJHOHJG��'H�WXLQ�LV�FD����P�GLHS�HQ�PHHU�GDQ���PHWHU�EUHHG�HQ�KHHIW� 
HHQ�RSHQ�YHUELQGLQJ�PHW��HQ�YULM�XLW]LFKW�RYHU�KHW�ZDWHU��'H�PHHVWH�EXUHQ�KHEEHQ�KLHU�HHQ� 
PRRL�YORQGHU�PHW�DDQOHJVWHLJHU�JHPDDNW��ΖQ�GH�DFKWHUWXLQ�EHYLQGW�]LFK�WHYHQV�HHQ�UXLPH�EHUJLQJ� 
 



 

Omgeving 
'H�ZRQLQJ�LV�JHOHJHQ�LQ�GH�SRSXODLUH�HQ�NLQGYULHQGHOLMNH�ZLMN�0HHUKRYHQ�GHHOSODQ�:DWHUULMN��
9RRU]LHQLQJHQ�]RDOV�VXSHUPDUNWHQ��VFKROHQ��VSRUWFOXEV�HQ�VSHHOYRRU]LHQLQJHQ�]LMQ�LQ�GH�
QDELMKHLG�YROGRHQGH�DDQZH]LJ�

 



Indeling begane grond en souterrain



Indeling eerste verdieping



Indeling tweede verdieping en berging



iQ Makelaars is dé No Cure, No Pay verkoopmakelaar van Eindhoven! 

iQ Makelaars is zeer actief in de online marketing van uw woning. Wij richten een unieke 
marketingcampagne in speciaal voor uw woning! Door onze actieve houding is uw huis binnen 
korte tijd verkocht. iQ Makelaars streeft er naar om uw woning binnen 3 maanden te hebben 
verkocht.

Wij plaatsen uw woning op zowel onze website als op Funda en zorgen wij voor professionele 
foto’s. Door te beginnen met een duidelijke tekst en professionele foto’s kunnen potentiële 
kopers direct de positieve punten van uw huis zien. Dit vergroot de kans dat zij een bezichtiging 
aan willen vragen.

Onlangs succesvol verkocht!



VERHUISPLANNEN?
Gratis waardebepaling 
Geen opstartkosten
Geen intrekkingskosten

No cure,
no pay!

Jeroen Dorresteijn�
Croy �, Eindhoven

eindhoven@iQMakelaars.nl 
 040-209 22 92
06-24 39 25 53

����5�JTMS�LHI�NNJ�dR�@UNMCR
DM�HM�GDS�VDDJDMC�ADQDHJDM`

Maximale kwaliteit, service en dienstverlening • Uitgebreide marketing 
• Professionele fotograaf • Professionele verkoopbrochure • Funda

• Facebook campagne • Google Adwords campagne


