
PASTELBLAUW 31, Rosmalen

Prachtige woning, 3 royale slaapkamers en diepe tuin op ZO!

VRAAGPRIJS € 495.000 k.k.



KENMERKEN

Bouwjaar


 2019

Woonoppervlakte


 124 m²

Perceeloppervlakte


 169 m²

Tuin ligging


 zuidoost

Inhoud


 445 m³

Aantal slaapkamers


 3

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


- Royale woonkamer


- 3 royale slaapkamers


-Moderne badkamer


- Diepe tuin op het zuidoosten met 

houten overkapping en berging








Wordt Pastelblauw 31 


uw Waare (T)huis?



Locatie


Deze sfeervolle woning is gelegen in de gloednieuwe, 

ruim opgezette woonwijk "Parktuinen" in De Groote 

Wielen. Wonen in De Parktuinen betekent wonen met de 

natuur als buur! Genieten van het vele groen, het 

natuurgebied Kanaalpark en het unieke polderlandschap 

van de Maas met zijn uitgestrekte uiterwaarden.

Rosmalen
Pastelblauw 31



OMSCHRIJVING

Goed om te weten:
 en plafondafwerking zorgen met recht dat je verrast 

- deze instapklare woning is beschikbaar vanaf circa het wordt door het hoge afwerkingsniveau;


derde kwartaal van 2023;
 - er is een praktische provisiekast aanwezig onder de 

- de woning is gelegen op een ruim perceel van 169 m² trap, welke erg handig is voor je voorraad en welke 

met ruime opzet aan de voorzijde;
 bijdraagt aan een opgeruimd huis;


- de gebruiksoppervlakte wonen bedraagt door de - de grote raampartij aan de voorzijde en de schuifpui 

uitbouw maar liefst 124 m²;
 aan de achterzijde voorzien de woonkamer van een 

- bij binnenkomst heb je direct in de gaten dat je hier een aangename daglichttoetreding, dit maakt de ruimte nóg 

prachtig afgewerkte woning betreedt en hier vind je mooier!


vanuit de hal een moderne toiletruimte (met wandcloset - vanuit de strakke open keuken aan de voorzijde heb je 

en fonteintje);
 een prachtig vrij uitzicht, wat deze ruim opgezette straat 

- de woonkamer is voorzien van een sfeervolle eiken uniek maakt en voor veel privacy zorgt;


houten visgraat vloer met comfortabele - het moderne keukenmeubel in rechte opstelling is 

vloerverwarming; 
 voorzien van een ingebouwde inductiekookplaat (met 

- het klimaat is op de begane grond te regelen door een geïntegreerde afzuiging), een Quooker en een 

airco welke zorgt voor koele én warme lucht;
 vaatwasser; 


- de stalen taatsdeur, hoge plinten, en de strakke wand- - in het op maat gemaakte wandmeubel van de keuken 



“Wat een ruimte”

bevinden zich de combi-oven/magnetron, het 

ingebouwde espresso apparaat en de koel-/

vriescombinatie; 


- er zijn op de eerste verdieping twee royale slaapkamers 

en een badkamer te vinden;


- beide slaapkamers zijn voorzien van vloerbedekking, 

strakke wanden en draai-/kiepramen met HR glas; 


- de slaapkamer aan de achterzijde is momenteel in 

gebruik als inloopkledingkast. Gezien de courante 

maatvoering is deze kamer een mooie tweede 

slaapkamer; 


- de geheel betegelde badkamer is ingericht met een 

ligbad, een inloopdouche, een badkamermeubel met 

dubbele wastafel en een verwarmde spiegel met 

verlichting; 


- in de badkamer zorgt een groot raam voor een prettige 

lichtinval en natuurlijke ventilatie; 


- de hoogte van de nok op de tweede verdieping is als 

"imposant" te omschrijven en geeft deze verdieping een 

100% wow effect; 


- de tweede verdieping is voorzien van een Velux 

dakraam. Mocht je op deze verdieping nog 2 of 3 

(slaap-)kamers willen realiseren is dit prima mogelijk en 

kan er ook een dakkapel worden geplaatst (achterzijde 

vergunningsvrij);


- er is een aparte ruimte met de opstelling van de CV-

ketel (Intergas 2019), WTW-unit, de aansluitingen voor 

het wasapparatuur en extra bergruimte; 


- de fraai aangelegde achtertuin is gelegen op het 

zuidoosten waardoor je nagenoeg de hele dag kunt 

genieten van de zon; 



- de tuin is aangelegd met een groot terras voorzien van 

een zonneluifel, buitenkraan, gazon met looppad en 

borders; - achterin de maar liefst 13 meter diepe 

achtertuin bevindt zich een sfeervolle houten 

overkapping en berging. De overkapping is voorzien van 

een warmtelamp waardoor het dan ook heerlijk 

vertoeven is met een hapje en/of drankje; 


- de berging is voorzien van elektra, Wifi en biedt 

voldoende ruimte voor het plaatsen van fietsen; 


- aan de achterzijde is een achterom die toegang biedt 

tot de brandgang en de extra parkeerplaats;

















PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Walk in closet X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - lamellen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - houten vloer(delen) X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - Wandenplank keuken X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - Verwarmde spiegel incl verlichting X

 - Badkamerspot X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/

energiebesparing

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Zonwering buiten X

Zonnepanelen X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

Heather overkapping X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X



AANTEKENINGEN

Pastelblauw 31

Rosmalen



HET TEAM

Wij staan altijd voor je klaar!
Woning kopen


Woning ruilen


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



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


