
BRABANTHOEVEN 187, Rosmalen

Instapklare woning met 4 slaapkamers en een zonnige tuin!

VRAAGPRIJS € 350.000 k.k.



KENMERKEN

Bouwjaar


 1980

Woonoppervlakte


 96 m²

Perceeloppervlakte


 120 m²

Tuin ligging


 noordoost

Inhoud


 379 m³

Aantal slaapkamers


 4

Uw Waare (T)huis met o.a.:


- Lichte woonkamer


- Open keuken


- 4 slaapkamers


- Moderne badkamer


- Zonnige tuin op het noordoosten








Wordt Brabanthoeven 187 


uw Waare (T)huis?



Locatie


Deze woning ligt in de zeer kindvriendelijke wijk 

“Sparrenburg”. Sparrenburg is een wijk die in de jaren ’80 

is opgezet. Het eerste wat u opvalt in deze wijk is het 

vele groen en de grote diversiteit aan woningen. Over 

het algemeen wonen er in deze wijk jonge gezinnen.

Rosmalen
Brabanthoeven 187



OMSCHRIJVING

Wist u dat....
 - via een vaste open trap in de woonkamer u de eerste 

- het een hoekperceel betreft van 120 m2;
 verdieping bereikt die toegang biedt tot 2 slaapkamers, 

- de woonoppervlakte 96 m2 bedraagt;
 de badkamer en een vaste kast met de opstelling van de 

- de hal toegang biedt tot de meterkast, garderobe en de cv-ketel (AWB, 2007);


woonkamer;
 - beide slaapkamers zijn afgewerkt met een lichte 

- de tuingerichte en prettig in te delen woonkamer is laminaatvloer, spachtelputz wandafwerking en 

afgewerkt met een tegelvloer met vloerverwarming, een hardhouten kozijnen met dubbel glas. Eén van de twee 

spachtelputz wandafwerking en een deur naar de tuin; 
 slaapkamers is momenteel in gebruik als werkruimte 

- de open keuken is gelegen aan de achterzijde van de maar gezien de maatvoering als volwaardige 

woning. De keuken beschikt over een L-inrichting en is slaapkamers bruikbaar; 


voorzien van diverse inbouwapparatuur, te weten: een - de moderne, volledig betegelde badkamer (2012) is 

keramische kookplaat, afzuigkap, koelkast, combi- voorzien van een douche-/badcombinatie, 

magnetron en een vaatwasser. Tevens zorgt een groot badkamermeubel met wastafel en een tweede toilet. 

Velux dakraam voor aangenaam lichtinval;
 Een klein raam zorgt voor de daglichttoetreding en 

- in een klein portaal, naast de keuken, zich een natuurlijke ventilatie;


praktische provisiekast bevindt en een volledig - u via een vaste trap de tweede verdieping bereikt, 

betegelde toiletruimte met wandcloset en fonteintje;
 ingedeeld met een ruime overloop incl. wasruimte, 2 



“Wat een ruimte”

slaapkamers en een berging;


- er zich aan de achterzijde een grote dakkapel bevindt 

waardoor beide slaapkamers ruim bemeten zijn. Tevens 

zijn beide slaapkamers voorzien van vloerbedekking, 

hardhouten kozijnen met dubbel glas, bergruimte achter 

de knieschotten en spachtelputz wanden in combinatie 

met behangaccenten; 


- op deze verdieping een airco unit aanwezig is die ook 

kan verwarmen;


- grenzend aan de overloop zich een praktische berging 

bevindt;


- u vanaf de overloop, middels een vlizotrap, een 

bergzolder bereikt waar u veel spullen kwijt kunt; 


- de tuin op het noordoosten is gelegen waar u, gezien de 

diepte van de tuin, nagenoeg de hele dag kunt genieten 

van de zon. De tuin is ingericht met een groot terras, 

borders, kunstgras en achterom. Aangezien de berging 

niet in de tuin is gelegen geniet u hier van extra vierkante 

meters;  


- aan de voorzijde van de woning zich de berging 

bevindt. Deze berging is met zijn afmetingen ideaal voor 

het stallen van uw fietsen en het plaatsen van uw (tuin) 

gereedschap; 


- er voldoende parkeergelegenheid aanwezig is;


- de woning nabij vele voorzieningen is gelegen;


- de aanvaarding in overleg plaatsvindt. 

























PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



AANTEKENINGEN

Brabanthoeven 187

Rosmalen



HET TEAM

Wij staan altijd voor je klaar!
Woning kopen


Woning verkopen

Taxaties


Financieel advies

Gratis waardebepaling


Gratis zoekservice

Willem Janssen


Makelaar & Taxateur Wonen

Martijn Vosmar


 Makelaar & Taxateur Wonen

Jasper van den Broek


 Makelaar & Taxateur Wonen

Marieke van den Akker


 Kandidaat-Makelaar

Mitchell Zenhorst


 Vastgoedadviseur

Hanneke van der Plas


 Kandidaat Makelaar /  


Medewerker Backoffice

Aya Hustings


 Nieuwbouwconsulente

Nicole van Grunsven


 Commercieel medewerkster Frontoffice




Lonneke Snellen


 Marketing en Communicatie specialist

Charissa van de Wetering


 Commercieel medewerkster frontoffice

Floris Heeringa


 Vastgoedadviseur



WAT IS MIJN HUIS WAARD?
Kom er achter met onze vrijblijvende waardebepaling! 

Vraag nu een gratis waardebepaling aan!
Stuur deze kaart ingevuld retour en wij nemen zo snel mogelijk contact met je  op voor een afspraak. 

Een afspraak plannen kan ook via  info@hetwaarehuis.nl of telefonisch via 073-5236465.

Naam:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

06 1771 1113


www.hetwaarehuis.nl


hetwaarehuis


hetwaarehuismakelaars

Het Waare Huis


Burg. Nieuwenhuijzenstraat 2


5241 TC Rosmalen

Gratis
waardebepaling


