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> Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 925.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, villa, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1905

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Samengesteld

Isolatievormen Gedeeltelijk dubbel glas

Muurisolatie

Vloerisolatie

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 945 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 203 m²

Inhoud 854 m³

Oppervlakte externe bergruimte 30 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

3 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 4

Aantal kamers 6 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

Aantal balkons 1



> Kenmerken

 

Tuin

Type Tuin rondom

Oriëntering West

Staat Goed onderhouden

 

CV ketel

CV ketel Bosch compact 5

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2012

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Open haard

Parkeergelegenheid Vrijstaande stenen garage

Heeft een balkon Ja

Heeft een open haard Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Heeft een dakraam Ja

Heeft een schuifpui Ja

 

Kadastrale gegevens



> Kenmerken

Eigendom Eigen grond



“Kom binnenkijken!”



> Omschrijving
Met recht een droomhuis! Lichttorenhoofd 12, een vrijstaande 
monumentale Jugendstil-villa uit 1905, met authentieke elementen 
gelegen op een royaal perceel van maar liefst 945 m2. De woning beschikt 
over een prachtige woonkamer met originele schouw, plafondornamenten, 
glas-in-lood en een mooie visgraatparketvloer, een keuken met eetkamer, 
4 slaapkamers, een ruime badkamer, garage en tuin op het westen. 
Nieuwsgierig? We leiden je graag eens rond!




Begane grond

Entree via de statige voordeur, waarna we in het tochtportaal komen. Dit is 
voorzien van een originele plafondschildering en deuren met geëtst glas 
naar de prachtige hal. Hier vinden we de trapopgang naar boven, het toilet 
met fonteintje en de toegang tot de woonkamer en de keuken. Onder de 
trap is een (garderobe)kast aanwezig. Op de vloer ligt de originele 
granitovloer en de bloemvormige ronde zijramen met glas in lood geven de 
trapopgang extra licht en sfeer.




De woonkamer (voormalige ensuite) is voorzien van een open haard met 
authentieke schouw, plafondornamenten, binnenluiken, en glas in lood. 
Op de vloer ligt een houten visgraatparket. Via de glas in lood deuren kom 
je in de eetkamer. Deze is nu afgesloten van de keuken, maar breek je deze 
muur door dan is het ook mogelijk de eetkamer en keuken samen te 
voegen waardoor er een grote woonkeuken ontstaat.




De keuken is voorzien van een 5-pits gasfornuis met wokbrander, een 
koelkast, vaatwasser en vriezer en openslaande deuren naar de tuin. Vanuit 
de keuken is er middels een vloerluik toegang tot de kelder. Deze heeft een 
afmeting van 4.30m x 3.72m en is 1.77m hoog. Hier vinden we ook de 
opstelplaats van de cv-ketel (2012). De kelder is ook bereikbaar via de 
koekoek aan de zijkant van het huis.




Eerste verdieping:




Op de eerste verdieping vinden we 3 slaapkamers, allen voorzien van een 
mooie pvc-vloer en gladde wandafwerking, de badkamer en een 
wasruimte/werkkamer.







Slaapkamer 1: ca. 4.64m x 4.38m, gelegen aan de voorzijde, voorzien in de muur aan de zuidkant van het pand vermeldt:

van een prachtige raampartij met gekleurd glas, een schouw, "Gelegd door Barend Mellink Post van Griethuysen Oud 6 jaar. 23 juli 
plafondornamenten en een inbouwkast met louvredeuren.
 1905.

Slaapkamer 2: ca. 3.93m x 4.48m, voorzien van plafondlijsten en met Albertus Griethuijsen vermeldde hier zijn volledige familienaam. Zijn 
openslaande deuren naar het overdekte balkon.
 zoon werd vernoemd naar zijn vader, die predikant was. Zijn laatste 
Slaapkamer 3: ca. 2.90m x 4.11m, gelegen aan de achterzijde, standplaats was Fijnaart, waar hij in 1895 op 64-jarige leeftijd 
voorzien van dubbel glas.
 overleed. Griethuijsen stamde uit een domineesfamilie, maar liefst 


 zes broers van zijn vader waren ook dominee.

De ruime badkamer is heerlijk licht dankzij de vele ramen en voorzien De bouw

van een vrijstaand ligbad, inloopdouche en een wastafel met meubel. Het perceel waarop de villa gebouwd zou worden was 990 m2. Bij de 
Het toilet is separaat van de badkamer.
 aanbesteding op 6 juni 1905 werd de bouw gegund aan J. van Dun Jz. 


 en P. Vaessen te Vught. Zij bouwden er een villa met twee bouwlagen 
Tweede verdieping:
 met overstekend zadeldak met houten windveren en Piron 
Slaapkamer 4: ca. 7.88m x 2.32m/4.25m, bereikbaar via vaste trap, bekroning.

voorzien van 3 dakramen (dubbel glas) en een monumentaal raam De voorgevel is symmetrisch en springt vooruit ten opzichte van de 
aan de voorzijde.
 bouw links en rechts. Aan de zuidzijde bevindt zich op de begane 


 grond een erker met daarboven een balkon dat lijkt op een loggia. In 
Tuin en garage:
 de noordgevel kwam de voordeur en een dienstingang.

De woning heeft een tuin rondom en een mooie oprijlaan met Veel kenmerken van de Jugendstil, een bouwstijl die populair was 
parkeerruimte aan de voorzijde. De achtertuin is gelegen op het tijdens de Belle Epoque (tussen eind 19de eeuw en de Eerste 
westen en biedt veel privacy. In de tuin is een garage aanwezig van Wereldoorlog), werden zowel aan de buitenzijde als in het interieur 
2.95mx 10.00m, voorzien van elektra en dubbele deuren.
 toegepast. Daarbij werd gebruik gemaakt van vele soorten materiaal: 


 steen, hout, ijzer en glas. Het metselwerk werd voor het grootste deel 
Algemeen:
 uitgevoerd in paarsrode fabrieksbaksteen met daartussen 
Oplevering in overleg, kan spoedig
 horizontale en verticale banden van kalkzandsteen.

Rijksmonument
 Gele en groene baksteen en hardsteen werd gebruikt voor randen en 
Geïsoleerd dmv voorzetwanden en gedeeltelijk dubbel glas, lekdorpels. Al het houtwerk werd voorzien van snijwerk. Zowel 
gedeeltelijke vloerisolatie
 gietijzer als smeedijzer werd toegepast bij ramen en deuren. Voor 
Cv-ketel 2012
 ramen en deuren werd ook gebruik gemaakt van diverse soorten glas, 


 soms gekleurd en in glas-in-lood.


 De geschiedenis van het pand:
 Een nieuwe eigenaar


De bouwer van de villa
 In 1921 verkocht Griethuijsen de villa aan de Leurse koekfabrikant 
In 1905 kocht Albertus van Griethuijsen van de gemeente Etten-Leur Johannes Cornelis Marie Raaijmakers. Deze bouwde in 1928 op het 
een stuk weiland aan het Lichttorenhoofd, toen nog Vaartkant perceel naast de garage een beschuitgeleifabriek. De architect 
genoemd, om er een villa op te bouwen. Korte tijd daarvoor was hij in Leendert van Dis Azn. maakte het ontwerp. Het fabriekje had een 
dienst getreden als boekhouder van de suikerfabriek op Zwartenberg.
 zolder en was voor een groot deel onderkelderd. Van Dis begrootte 
Vijftien jaar oefende hij deze functie uit, tot de fabriek in 1919 werd het gebouwtje op 5.600 gulden. Vanaf het fabriekje liep een 
gesloten. Griethuijsens zoontje heeft zijn handtekening bij het begin smalspoor naar het stoomtramlijntje voor de villa op het 
van de bouw nog nagelaten in de vorm van een eerste steen. De steen Lichttorenhoofd.




















> Impressie Doorbraak van de muur tussen de 
eetkamer en de keuken.























































> Plattegrond Begane grond



> Plattegrond Begane grond 3D



> Plattegrond Eerste verdieping



> Plattegrond Eerste verdieping 3D



> Plattegrond Tweede verdieping



> Plattegrond Tweede verdieping 3D



> Plattegrond Kelder



> Plattegrond Kelder 3D



> Plattegrond Garage



> Plattegrond Garage 3D



> Kadaster Ontdek het perceel...

van Lichttorenhoofd 12



“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”

Hartje Leur aan het Lichttorenhoofd, met alle 
voorzieningen op loopafstand.



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

Tuinhuis/buitenberging X

Vijver X

Broeikas X

Vlaggenmast X

 

Woning

Alarminstallatie X

Schotel/antenne X

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie X

Screens X

Rolluiken/zonwering buiten X

Zonwering binnen X

Vliegenhorren X

Raamdecoratie, te weten

- gordijnrails X

- Gordijnen X

- rolgordijnen X

- Vitrages X

- Jaloezieën / lamellen X

Vloerdecoratie, te weten



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

- Vloerbedekking / linoleum X

- parketvloer/laminaat X

Warmwatervoorziening / CV

- CV met toebehoren X

- Close-in boiler X

- Geiser X

- Thermostaat X

- Mechanische ventilatie/luchtbehandeling X

- Airconditioning X

- Quooker X

Open haard, houtkachel

- (Voorzet) open haard X

- Allesbrander X

- Kachels X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

- Keukenmeubel X

- (Combi)magnetron X

- Gaskookplaat / keramische plaat / inductie / fornuis X

- Oven X

- Vaatwasser X

- Afzuigkap / schouw X

- Koelkast / vrieskast X

- Wasmachine X

- Wasdroger X

Verlichting, te weten

- Inbouwverlichting / dimmers X

- Opbouwverlichting X

(Losse) kasten, legplanken, te weten



> Lijst van zaken

Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

- Losse kast(en) X

- Boeken/legplanken X

- Werkbank in schuur / garage X

- Vast bureau X

- Spiegelwanden X

Sanitaire voorzieningen

- Badkameraccessoires X

- Wastafel(s) X

- Toiletaccessoires X

- Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

- Waterslot wasautomaat X

- Sauna X

Telefoontoestel /-installatie

- Telefoontoestellen X

- Telefooninstallatie X

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten

- Radiatorafwerking X

- Voorzetramen X

- Isolatievoorzieningen X

 

Overige zaken, te weten:

Schilderijophangsysteem X



INTERESSE
in deze woning?

Neem gerust contact met ons op!
We helpen je graag verder.

+31 76 503 3000

vandaanmakelaardij.nl/

info@vandaanmakelaardij.nl
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