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Superleuk appartement op  
de eerste verdieping van een  

karakteristiek woonhuis 



Karakteristiek appartement 
dichtbij Eindhoven-Centrum!
Buitenkans! Leuk 2-kamerappartement op maar 10 fietsminuten van het bruisend centrum van Eindhoven! 

Mooi opgeknapt en met gedeelde achtertuin en dakterras. Per direct te betrekken. Dus waar wacht je op?

Dit superleuke appartement ligt op de eerste verdieping van een karakteristiek woonhuis in de typische 

Eindhovense Zeelsterstraat. Alle voorzieningen zijn dichtbij, en je bent in no time in het winkelgebied en 

uitgaanscentrum van de Eindhovense binnenstad. Dit is een heerlijke stek. Urban living op zijn best!
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ZEELSTERSTRAAT 213A,  EINDHOVEN

Facts & Figures  

SOORT WONING:     APPARTEMENT

WOONOPPERVLAKTE:    38  M 2

BOUWJAAR:      1934

SLAAPKAMERS:     1

BADKAMERS:      1 

BERGING:      E IGEN BERGING

BESCHIKBAAR:     PER DIRECT
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Welkom
Jouw appartement ziet er perfect uit. Nieuwe vloeren, strakke wanden. Je hoeft er niets meer aan  

te doen. De woonkamer is ruim en licht door de grote raampartijen over de hele breedte. De keuken  

is nieuw en van alle gemakken voorzien. Jouw separate slaapkamer is ruim en biedt toegang tot  

een nette badkamer met douche, toilet, wastafel en aansluiting voor jouw wasmachine. 
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Tot slot
Je deelt dit pand met twee andere appartementen. Samen kunnen jullie genieten in 

de zonnige achtertuin en op jullie supergezellige, gezamenlijke dakterras. Dit worden  

fantastische zomeravonden! En, heel handig, in de achtertuin heb je ook nog eens jouw 

eigen berging!

Dit is echt een ontzettend leuk en compleet appartement op een ideale plek. En het  

mooiste is: je kunt er direct in. Nu, meteen! Dus wacht niet langer en pak deze buitenkans! 

Bel ons nu voor een bezichtiging. We geven je graag de grand tour!
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Meer weten?
NEEM GERUST CONTACT MET ONS OP!

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige 
onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

BOUDEWIJN CONIJN RMT

Makelaar /Taxateur

TEL:  040 30 96 333

info@l is ted.n l
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