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Natuurlijk in de stad

Verkoopbrochure                               73 koopwoningen
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Het Eindhovense stadsdeel Strijp krijgt er een groen en  
duurzaam nieuw woongebied bij. Wiele, een unieke wijk  
met 139 woningen, natuurlijk in de stad!

In deze brochure vind je de benodigde informatie over de 73 koop- 
woningen in Wiele. Wil je het plan op een heel andere manier verkennen?  
Scan de QR-code en ontdek jouw toekomstige woning in 360°.



9



Omgeving

11



13

Alles dichtbij
01

EINDHOVEN, DE STAD VAN TECHNOLOGIE, DESIGN EN 
INNOVATIE. EEN SNELGROEIENDE EN BRUISENDE STAD 
MET EEN AANGENAAM GASTVRIJ KARAKTER. VAN HARTE 
WELKOM IN HET NIEUWE DEEL VAN DE STAD. ‘WIELE: 
MIDDEN IN HET GROEN, MAAR OVERAL DICHTBIJ.

Loopafstand Philips de Jongh Park  

Loopafstand Strijp-S 

Fietsafstand binnenstad 

Fietsafstand Centraal Station 

Rijafstand naar de A2 

Rijafstand naar Eindhoven Airport

Airport

Wiele

5 minuten

10 minuten

10 minuten

15 minuten

5 minuten

10 minuten

Klokgebouw

De Hertgang

Landgoed De Wielewaal

Eindhoven Airport

Strijp-S
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WIELE IS MIDDEN IN HET GROEN TE VINDEN, MAAR  
WÉL MET ALLE STEDELIJKE VOORZIENINGEN OP EEN 
STEENWORP AFSTAND.

Ga een blokje om in het Philips de Jongh Park of eet een hapje in een van 

de eigentijdse restaurants op Strijp-S. Shop in de plezierige binnenstad of 

nuttig een drankje bij Piet Hein Eek op Strijp-R: in de nabije omgeving van 

Wiele is altijd wat te beleven. En niet alleen dat: zo is een basisschool en 

kinderopvang letterlijk om de hoek te vinden. Een perfecte combinatie  

van de levendigheid en dynamiek van de stad én de rust van de natuur.

Natuurlijk 
in de stad
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Wiele staat voor eigentijds en duurzaam wonen in het groen. Hier verrijst 

een levendige buurt met een eigen identiteit en karakter. In de ochtend 

een rondje joggen in het park? Binnen no-time begeef je je in het Philips 

van Lenneppark of het Philips de Jongh Park. Het nabijgelegen en onlangs 

geopende Urban Sportpark is de perfecte plaats om naar hartenlust te 

skaten en te bmx’en. Om maar te zwijgen over de hindernisbaan.

Een jonge  
buurt vol leven
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WIELE IS GELEGEN OP HET VOORMALIGE PALLETTERREIN 
VAN PHILIPS. EEN PLEK MET EEN KENMERKEND PHILIPS-
VERLEDEN.

Grenzend aan Strijp-S, het Drents Dorp en Landgoed De Wielewaal. Het 

Drents Dorp werd in de jaren twintig van de vorige eeuw gebouwd om 

arbeiders van Philips uit Drenthe te huisvesten. Op Strijp-R produceerde 

Philips haar beeldbuizen. Landgoed De Wielewaal werd in 1912 aangekocht 

door Anton Philips, waarna Frits Philips er jarenlang gewoond heeft.

Een plek 
met een rijke 
historie

03

Urban Sports Park



Wiele
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Planoverzicht
06

Scan en ontdek
Wiele in 360°
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WIELE IS EEN GROENSTEDELIJKE ONTWIKKELING MET 
IN TOTAAL 139 WONINGEN. EEN PARKACHTIGE 
WOONOMGEVING, WAAR BESTAAND EN NIEUW GROEN 
ALLE GROEIRUIMTE KRIJGEN

Eigentijdse architectuur
In Wiele worden eengezinswoningen en appartementen 
met een gevarieerd silhouet gebouwd. Door de grote 
gevelopeningen en ruime overtrekken krijgen deze woningen 
een royale uitstraling. Een eigentijdse bouwstijl met 
lichtgekleurde bouwstenen en afwisselend houten geveldelen. 
Het uitzicht is gericht op een groene omgeving, met een palet 
aan planten en kruidentuinen. De privétuinen onder begroeide 
pergola’s, een constructie van latten op palen waarlangs planten 
kunnen groeien, vormen een plezierige overgang tussen de 
woningen en de hofjes. Hier kruipt het groen letterlijk tot aan 
uw voordeur. 
 
Klimaatadaptatie
De beplanting, en in het bijzonder de vele bomen met 
omvangrijke en schaduwrijke kronen, dragen bij aan het 
beperken van hittestress. Groene daken zorgen voor verkoeling 
in de zomer en hebben een extra isolerende werking in de 
wintermaanden. Waterberging vindt zo veel mogelijk plaats op 
de platte en groene daken met grassen en mossen en onder de 
open bestrating van de parkeerhofjes.

De groene 
leefomgeving 
van morgen
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Gezonde verstedelijking
Wiele draagt door haar autoluwe opzet, groene karakter en 
haar vele mogelijkheden tot ontmoeten en bewegen bij aan 
een gezonde verstedelijking. De groene ruimte rondom de 
bebouwing is grotendeels autovrij. De woningen zijn bereikbaar 
via paden die toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers, 
waardoor gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk beperkt wordt. 
Traditionele straten zijn alleen aanwezig voor het ontsluiten 
van parkeren dat aan de achterzijde van de bebouwing aan het 
zicht onttrokken is. In Wiele is daardoor alle ruimte aanwezig 
voor fietsen, wandelen, spelen en Smart Mobility. Met de 
Elburglaan en de slowlane als snelfietsroute. Kortom: een groene 
leefomgeving voor morgen.

Smart Mobility & autogebruik
Door de ideale ligging van Wiele zit je dichtbij alle gewenste 
voorzieningen. De keuze is gevallen op groen, veel groen. 
Daardoor is er minder plaats opgeofferd aan parkeerplaatsen. 
Geen nood, je eigen auto kun je nog steeds prima kwijt. Er 
zijn prachtige en meer dan voldoende alternatieven voor de 
intensieve autogebruiker en het parkeren van het voertuig. Alles 
wat je nodig hebt ligt op fiets- op loopafstand. De bushalte ligt 
één straat verderop, en treinstation Strijp is om de hoek. Smart 
Mobility wordt door Wiele aangemoedigd, met een belangrijke 
rol voor de elektrische deelauto. Er zijn meerdere hubs aan de 
rand van Wiele voor het eenvoudige en betaalbare gebruik van 
zo’n deelauto.
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Vloerverwarming
Iedere woning is voorzien van vloerverwarming, wat zorgt voor 
een comfortabele en constante temperatuur. In de zomer kan 
deze ook fungeren als vloerkoeling. Deze manier van verwarmen 
en koelen zorgt voor een prettige leefomgeving en is tevens 
energiebesparend. 

Bomen en houtwerk
Bomen blijven hoe dan ook prachtige planten. De beste parasols; 
ze zorgen voor schaduw en verkoeling. Het natuurproduct hout 
wordt in de woningen van Wiele gebruikt voor de kozijnen en 
gevels. Hout slaat bovendien CO2 op. Het hout dat gebruikt 
wordt is duurzaam geproduceerd en bevat het FSC keurmerk. 
Dat keurmerk garandeert dat het hout een verantwoorde 
herkomst uit duurzaam beheerde bossen heeft.
 
Nestkastjes in de gevel
In de gevels worden meerdere nestkastjes geplaatst voor 
(stads)vogels en vleermuizen. Broedvogels en vleermuizen zijn 
beschermd door de Flora- en faunawet. Zo worden de dieren 
niet alleen beschermd, ook biedt het nieuwe broedplekken  
voor ze.

Hergebruik van materialen
Op het terrein van Wiele was de voormalige BMX-baan 
gesitueerd. Deze heeft een nieuw plekje gekregen in het 
naastgelegen Urban Sportpark. De oude bestrating van het 
parcours wordt hergebruikt voor de te bouwen veranda’s. 
Wat hergebruikt kán worden, wordt gerecycled. Dat is de 
insteek bij Wiele. 

Duurzaamheid 
en optimaal 
genieten
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Sedumdaken

Warmtepomp
Iedere woning krijgt haar eigen warmtepomp, inmiddels een 
niet meer weg te denken comfortabel, veilig en milieubewust 
stukje techniek. Een warmtepomp wint warmte uit de lucht. 
De pomp zet dit met een zogeheten warmtewisselaar om in 
bruikbare energie voor verwarming van je huis en voor warm 
water. De benodigde stroom wordt gedeeltelijk opgewekt via 
de zonnepanelen op je dak.

Sedumdaken
Deze groene daken met mossen en grassen hebben een 
warmte-isolerende werking in de winter. In de zomer wordt 
het juist koeler, omdat een sedumdak water vasthoudt. Door 
verdamping van dat water daalt de temperatuur. Daarnaast 
zorgen sedumdaken voor het vergroten van biodiversiteit;  
de in bloei staande planten trekken insecten aan, zoals  
vlinders en bijen. Bij extreme regenbuien functioneert het 
sedumdak als demper en helpt bij het voorkomen van een 
overbelast rioolstelsel.



Optimaal 
wooncomfort
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Kosteloos spiegelen *

Een woningindeling die het beste past bij jouw wensen. Bij de aangegeven 

woningtypes kun je kiezen hoe je de begane grond indeelt. Waar zie je 

liever de woonkamer, aan de voorzijde of grenzend aan de achtertuin? 

Waar mag jouw nieuwe keuken komen te staan? Stel jouw ideale indeling 

samen.

* Zie onze woningtypes waar spiegelen mogelijk is.

Keuken

Samen met onze partner ASWA keukens kunnen we uw droomkeuken 

samenstellen. Ga gerust eens een kijkje nemen in de showroom in Helmond.  

De mogelijkheden zijn eindeloos.  

 

Opties en maatwerk

Binnen Wiele hebben we een flinke optielijst. Of het nu gaat om de keuken, 

de badkamer, extra stopcontacten of een dakkapel. Samen stellen we uw 

droomhuis samen binnen elk budget. Onze verkoopmakelaars staan voor u 

klaar.  

 

Tuinen

Alle achtertuinen worden standaard voorzien van een fraai hekwerk met 

groene klimbeplanting, een tuinpoort en een berging. Alleen nog de door 

jou gewenste beplanting en bestrating aanleggen en je kunt ongestoord 

genieten van de rust, de natuur en je privacy.

WWW.ASWAKEUKENS.NL

“Wij stellen uw
    keuken exact op
           uw wensen af“

◄
5450►

◄2660►

◄
1955►

◄3190►

◄
2300►

◄
5450►

◄2660►

◄
1955►

◄3190►

◄
2300►

◄
5450►

◄2660►

◄
1955►

◄3190►

◄
2300►

◄
5450►

◄2660►

◄
1955►

◄3190►

◄
2300►

Woonkeuken aan tuinzijde

Woonkamer aan tuinzijde
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Woningaanbod
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Madelief - type A
Woningtype A  -  Begane grond
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Madelief type A  (kavels 50 t/m 55)
• Ruime tussenwoning aan de Lochemstraat
• 2 ruime slaapkamers op de 1e verdieping
 • Opties voor 3e en 4e slaapkamer
• Kavelgrootte ca. 86 tot 92 m2
• Veel licht door groot keukenraam
• Woonoppervlakte ca. 114 m2

Eerste verdieping

Tweede verdieping



Madelief - type B
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Madelief type B  (kavels 64 t/m 72)
• Ruime tussenwoning aan de Lochemstraat
• 2 ruime slaapkamers op de 1e verdieping
• Opties voor 3e en 4e slaapkamer, of een  
 grote hoekkeuken
• Kavelgrootte ca. 94 tot 100 m2
• Woonoppervlakte ca. 114 m2

Woningtype B  -  Begane grond

Eerste verdieping

Tweede verdieping
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Strijp-S
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Boterbloem - type A
Boterbloem type A (kavels 24 t/m 28 en 31 
t/m 38, (de kavels 25, 28, 31, 33, 35 en 37  
zijn gespiegeld)
• Gelegen aan autovrije parkzone
• 3 slaapkamers op de 1e verdieping
• Optie voor 4e slaapkamer op de 
 zolderverdieping
• Kavelgrootte ca. 98 tot 107 m2
• Woonoppervlakte ca. 105 m2
• Pergola en openslaande deuren aan de 
 autovrije parkzone

Woningtype A  -  Begane grond

Eerste verdieping

Tweede verdieping
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Boterbloem - type C1
Boterbloem type C1  (kavel 30 en 39) 
(kavel 39 is gespiegeld)
• Fraaie hoekwoning met 2 ruime 
 slaapkamers op de 1e verdieping
• Opties voor 3e en 4e slaapkamer op 
 de 2e verdieping
• Mogelijkheid voor een 2e badkamer.
• Kavelgrootte ca. 106 of 113 m2
• Woonoppervlakte ca. 123 m2
• Pergola en openslaande deuren aan de
 autovrije parkzone

Woningtype C1  -  Begane grond

Tweede verdieping

Eerste verdieping



Boterbloem - type C2
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Boterbloem type C2  (kavel 29)
• Fraaie hoekwoning met 2 ruime slaapkamers 
 op de 1e verdieping
• Eetkeuken aan de voorzijde, of aan de 
 tuinzijde? Aan jou de keus!
• Opties voor 3e en 4e slaapkamer op de 
 2everdieping
• Kavelgrootte ca. 103 m2
• Woonoppervlakte ca. 123 m2
• Pergola en openslaande deuren aan de
 autovrije parkzone

Woningtype C2  -  Begane grond

Tweede verdieping

Eerste verdieping



Boterbloem - type C3
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Boterbloem type C3  (kavel 23)
• Fraaie hoekwoning met 2 ruime slaapkamers 
 op de 1e verdieping
• Opties voor 3e en 4e slaapkamer op de  
 2e verdieping
• Badkamer voorzien van daglicht
• Kavelgrootte ca. 103 m2
• Woonoppervlakte ca. 123 m2
• Lichte woonkamer of keuken door zijraam 
 tot op de vloer
• Pergola en openslaande deuren aan de
  autovrije parkzone

Woningtype C3  -  Begane grond

Eerste verdieping

Tweede verdieping
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Boterbloem - type C4
Boterbloem type C4  (kavel 63)
• Fraaie hoekwoning grenzend aan groene 
 parkzone
• 2 ruime slaapkamers op de 1e verdieping
• Eetkeuken aan de voorzijde, of aan de 
 tuinzijde? Aan jou de keus!
• Opties voor 3e en 4e slaapkamer op  
 de 2e verdieping
• Kavelgrootte ca. 105 m2
• Woonoppervlakte ca. 123 m2
• Badkamer voorzien van daglicht
• Lichte woonkamer of keuken door  
 zijraam tot op de vloer

Eerste verdieping

Woningtype C4  -  Begane grond

Tweede verdieping
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Boterbloem - type C5
Boterbloem type C5  (kavel 73)
• Fraaie hoekwoning grenzend aan de  
 groene Koenraadlaan
• 2 ruime slaapkamers op de 1e verdieping
• Eetkeuken aan de voorzijde, of aan de 
 tuinzijde? Aan jou de keus!
• Opties voor 3e en 4e slaapkamer op 
 de 2e verdieping
• Kavelgrootte ca. 112 m2
 Woonoppervlakte ca. 123 m2
• Badkamer voorzien van daglicht
• Lichte woonkamer of keuken door 
 zijraam tot op de vloer

Woningtype C5  -  Begane grond

Tweede verdieping

Eerste verdieping
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Philips de Jongh Park



Pinksterbloem
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Pinksterbloem (kavels 41 t/m 47)
• Ruime tussenwoning aan de Koenraadlaan
• Praktische trapkast
• 3 slaapkamers op de 1e verdieping
• Complete badkamer met bad en douche
• Opties voor 4e en 5e slaapkamer op de 
 2e verdieping 
• Mogelijkheid voor een 2e badkamer.
• Kavelgrootte ca. 118 m2
• Woonoppervlakte ca. 129 m2
• Openslaande deuren aan de voortuin
• Achtertuin op het zonnige zuid-westen 

Tweede verdieping

Eerste verdieping

Begane grond



Hopklaver - type A
Woningtype A  -  Begane grond
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Hopklaver type A (kavels 19 t/m 21)
• Brede tussenwoning aan de fraaiste bomen 
 van het gebied
• Praktische trapkast
• 3 slaapkamers op de 1e verdieping
• Complete badkamer met bad en douche
• Opties voor 4e en 5e slaapkamer op de
  2e verdieping
• Mogelijkheid voor een 2e badkamer
• Kavelgrootte ca. 112 tot 119 m2
• Woonoppervlakte ca. 137 m2
• Openslaande deuren en pergola aan 
 de autovrije parkzone

Eerste verdieping

Tweede verdieping



61

Hopklaver - type B1
Hopklaver type B1 (kavels 18 en 48)
• Royale hoekwoning aan de fraaiste bomen 
 van het gebied
• Praktische trapkast
• 3 slaapkamers op de 1e verdieping
• Complete badkamer met bad en douche
• Opties voor 4e en 5e slaapkamer op de 
 2e verdieping
• Mogelijkheid voor een 2e badkamer
• Kavelgrootte ca. 118 tot 131 m2
• Woonoppervlakte ca. 138 m2
• Openslaande deuren aan de voorzijde
 (kavel 18 heeft ook een pergola)

Woningtype B1  -  Begane grond

Eerste verdieping

Tweede verdieping

Woningtype B1  -  Begane grond

Eerste verdieping

Tweede verdieping
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Hopklaver - type B2
Hopklaver type B2 (kavel 40)
• Royale hoekwoning van maar liefst  
 5,70m breedte
• Praktische trapkast
• 3 slaapkamers op de 1e verdieping
• Complete badkamer met bad en douche
• Opties voor 4e en 5e slaapkamer op de
 2e verdieping
• Mogelijkheid voor een 2e badkamer
• Kavelgrootte ca. 131 m2
• Woonoppervlakte ca. 138 m2
• Openslaande deuren aan de voorzijde

Woningtype B2  -  Begane grond

Eerste verdieping

Tweede verdieping
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Strijp-R



Hopklaver - type B3
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Hopklaver type B3 (kavel 49)
• Royale hoekwoning grenzend aan parkzone
• Praktische trapkast
• 3 slaapkamers op de 1e verdieping
• Complete badkamer met bad en douche
• Standaard apart tweede toilet op de 
 1e verdieping
• Opties voor 4e en 5e slaapkamer op de
 2e verdieping
• Eetkeuken aan de voorzijde, of aan de
 tuinzijde? Aan jou de keus!
• Kavelgrootte ca. 115 m2
• Woonoppervlakte ca. 138 m2
• Openslaande deuren aan de voorzijde

Eerste verdieping

Tweede verdieping

Woningtype B3  -  Begane grond. 



Hopklaver - type B4
Woningtype B4  -  Begane grond
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Hopklaver type B4 (kavel 22)
• Royale hoekwoning aan de fraaiste bomen 
 van het gebied
• Praktische trapkast
• 3 slaapkamers op de 1e verdieping
• Complete badkamer met bad en douche
• Standaard apart tweede toilet op de 
 1e verdieping
• Opties voor 4e en 5e slaapkamer op de 
 2e verdieping
• Eetkeuken aan de voorzijde, of aan de 
 tuinzijde? Aan jou de keus!
• Kavelgrootte maar liefst ca. 178 m2
•    Woonoppervlakte ca. 138 m2
•    Openslaande deuren en pergola aan de 
 autovrije parkzone
• Achtertuin op het zonnige zuid-oosten

Eerste verdieping

Tweede verdieping
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Hopklaver - type B5
Hopklaver type B5 (kavel 56)
• Royale hoekwoning grenzend aan groene  
 parkzone
• Praktische trapkast
• 3 slaapkamers op de 1e verdieping
• Complete badkamer met bad en douche
• Standaard apart tweede toilet op de 
 1e verdieping
• Opties voor 4e en 5e slaapkamer op de 
 2e verdieping
• Eetkeuken aan de voorzijde, of aan de 
 tuinzijde? Aan jou de keus!
• Kavelgrootte ca. 108 m2
• Woonoppervlakte ca. 138 m2
• Openslaande deuren aan de voorzijde

Woningtype B5  -  Begane grond

Tweede verdieping

Eerste verdieping
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Urban Sports Park
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Witte klaver - type A
Witte klaver type A (kavels 2 t/m 7)
• Extra brede tussenwoning aan de boszone
• Maar liefst 6m breed
• De trap als eyecatcher en roomdivider
• 3 slaapkamers op de 1e verdieping
• Complete badkamer met bad en douche
• Optie voor 4e slaapkamer, met badkamer 
 en suite!
• Kavelgrootte ca. 132 tot 133 m2
• Woonoppervlakte ca. 165 m2
• Openslaande deuren en een veranda  
 aan de voorzijde

Woningtype A  -  Begane grond

Tweede verdieping

Eerste verdieping



Witte klaver - type B
Woningtype B  -  Begane grond

Eerste verdieping
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Witte klaver type B (kavels 10 t/m 16)
• Extra brede tussenwoning aan de boszone
• Maar liefst 6m breed
• De trap als eyecatcher en roomdivider
• 3 slaapkamers op de 1e verdieping
• Leefkeuken met eiland, aan de veranda
• Complete badkamer met bad en douche
• Opties voor 4e slaapkamer, en 2e badkamer
• Kavelgrootte ca. 126 tot 129 m2
• Woonoppervlakte ca. 165 m2
• Openslaande deuren en een veranda aan 
 de voorzijde

Tweede verdieping



Witte klaver - type  C1 & C2
Woningtype C1  -  Begane grond
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Witte klaver type C1 en C2  (kavels 17 en 1)
• Extra brede hoekwoning aan de boszone
• Maar liefst 6m breed
• De trap als eyecatcher en roomdivider
• Eetkeuken aan de boszijde, of aan de 
 tuinzijde? Aan jou de keus!
• 3 slaapkamers op de 1e verdieping
• Leefkeuken met eiland, aan de veranda
• Complete badkamer met bad en douche
• Opties voor 4e slaapkamer, en 2e badkamer
• Kavelgrootte ca. 138 m2
• Woonoppervlakte ca. 166 m2
• Openslaande deuren en een veranda aan
 de voorzijde

Eerste verdieping

Tweede verdieping
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Wiele
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Leeuwentand - type A
Leeuwentand type A  (kavels 58 t/m 61)
(de kavels 59 en 61 zijn gespiegeld)
• Fijne patiowoning van maar liefst 6m breed
• Wonen én slapen op de begane grond
• Beschutte patio als privé-buitenruimte
• Optie voor 2e badkamer
• Inpandige berging met directe ontsluiting 
 aan parkeerhof
• Kavelgrootte ca. 108 m2
• Woonoppervlakte ca. 115 m2

Woningtype A  -  Begane grond Eerste verdieping
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Leeuwentand - type B
Leeuwentand type B  (kavels 57 en 62)
(kavel 62 is gespiegeld)
• Fijne hoek-patiowoning van maar  
 liefst 6m breed
• Grenzend aan groene parkzone
• Wonen én slapen op de begane grond
• Zonnige patio als privé-buitenruimte
• Optie voor 2e badkamer
• Inpandige berging met directe ontsluiting 
 aan parkeerhof
• Kavelgrootte ca. 113 m2
• Woonoppervlakte ca. 115 m2

Woningtype B  -  Begane grond Eerste verdieping
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Kopersinformatie
09

De koop van je woning

Hiervoor zijn twee overeenkomsten nodig: een koopovereenkomst voor 

de grond en een aannemingsovereenkomst voor de bouw. Je koopt de 

grond van SDK Vastgoed , de aannemingsovereenkomst voor de woning  

sluit je met Stam + De Koning Bouw B.V. Deze twee overeenkomsten  

zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Eigendomsoverdracht

De eigendomsoverdracht vindt plaats bij de notaris nadat je (als dat nodig 

is) overeenstemming hebt bereikt met je hypotheekverstrekker. Zodra aan 

deze voorwaarde is voldaan worden de gronden en eventuele opstallen 

notarieel geleverd via een akte van levering. Vóór de datum van levering 

ontvang je van de notaris de (concept)nota. Op deze nota zie je welk  

bedrag je op de datum van levering betaald moet hebben.

Kopersbegeleiding

Je krijgt de mogelijkheid om je woning naar persoonlijke wensen en  

smaak aan te passen en voor zoveel als mogelijk voor de oplevering  

al eigen te maken. In de kopershandleiding vind je meer informatie met 

betrekking tot de extra keuzemogelijkheden (meer- en minderwerk)  

van je woning en de te volgen procedures. De kopersbegeleider van  

Stam + De Koning Bouw B.V. die voor dit project wordt aangewezen 

coördineert jouw koperswensen. 

Service en Woningborg-garantie

Het volledige project is aangemeld bij Woningborg. Van hen krijg je bij  

aankoop een garantie-certificaat. Woningborg beschermt jou als klant  

door alle relevante juridische, technische en financiële zaken te controleren. 

Opschortende voorwaarden

In de koop- en aannemingsovereenkomst staan enkele opschortende 

voorwaarden opgenomen, gekoppeld aan de datum waarop de bouw 

naar verwachting kan starten. Zodra deze zijn vervuld ontvang je bericht 

van ons en kan de notaris de eigendomsoverdacht plaats laten vinden. 

WWW.WONENINWIELE.NL
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Koopwoningen
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Huurappartementen
66

Projectgegevens
Gebied
Strijp

Start bouw
Voorjaar 2022

Gebiedsontwikkelaar
SDK Vastgoed In samenwerking 
met Woonbedrijf.

Architect
Studio Space

Landschapsarchitect
Felixx 
 
Bouwkundig aannemer:  
Stam+De Koning Bouw BV

Ontwikkelaar
SDK Vastgoed www.sdkvastgoed.nl

www.sdkvastgoed.nl
www.woonbedrijf.com

 
www.studiospace.nl

www.felixx.nl 
 
 
www.stamendekoning.nl

Ontmoet 
onze 

makelaars
ADRIAAN VAN DEN HEUVEL MAKELAARS EN ADVISEURS 

MARLON HUIJBERS & MAARTJE VAN DEN BOGAERD

AALSTERWEG 134C, 5615 CJ EINDHOVEN

TELEFOONNUMMER: 040 782 08 49  

WEBSITE: WWW.HEUVEL.NL 

E-MAIL: NIEUWBOUW@HEUVEL.NL

VAN SANTVOORT MAKELAARS 

ANNE VAN ESCH & LOTTE VAN HULST

BOUTENSLAAN 195A, 5654 AN EINDHOVEN

TELEFOONNUMMER: 040 269 25 30 

WEBSITE: WWW.VANSANTVOORT.NL 

E-MAIL: NIEUWBOUW@EINDHOVEN.VANSANTVOORT.NL

10

Een unieke wijk met 139 woningen,
variërend van ruime koopwoningen
tot compacte huurappartementen.



Wonen in Wiele 
Een ontwikkeling van SDK Vastgoed 
in samenwerking met Woonbedrijf.
www.woneninwiele.nl

DISCLAIMER. De informatie en afbeeldingen in deze brochure zijn eigendom van SDK Vastgoed en  
zijn met de meest grote zorgvuldigheid samengesteld. SDK Vastgoed kan echter niet instaan voor de 
juistheid of volledigheid van de informatie en de afbeeldingen. Aan de verstrekte informatie en afbeeldingen 
kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden in deze brochure aanvaardt 
SDK Vastgoed geen enkele aansprakelijkheid. De getoonde interieurbeelden zijn uitsluitend bedoeld 
als sfeerbeelden. Reproductie, publicatie of verspreiding van enig onderdeel van deze brochure is alleen 
toegestaan na schriftelijke toestemming door SDK Vastgoed.


