
PRELUDEHOF 65, Rosmalen

Fraaie woning met 3 slaapkamers en 2 eigen parkeerplaatsen!

VRAAGPRIJS € 395.000 k.k.



KENMERKEN

Bouwjaar


 2011

Woonoppervlakte


 119 m²

Perceeloppervlakte


 137 m²

Tuin ligging


 zuid

Inhoud


 427 m³

Aantal slaapkamers


 3

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



 - Moderne open keuken


- 3 slaapkamers


- Royale tweede verdieping


- 2 eigen parkeerplaatsen


- Riante zonnige tuin op het zuiden







Wordt Preludehof 65 


uw Waare (T)huis?



Locatie


De woning is gelegen in de gezellige woonwijk "De 

Hoven" in De Groote Wielen. Wonen in De Groote 

Wielen betekent wonen nabij diverse scholen, 

kinderdagverblijven, sportverenigingen, winkels en een 

gezondheidscentrum. Tevens bent u binnen een mum 

van tijd in het gezellige centrum van Rosmalen.

Rosmalen
Preludehof 65



OMSCHRIJVING

Wist u dat....
 laminaatvloer, strak gestucte wand- en 

- het een perceel betreft van 137 m2;
 plafondafwerking, alsmede houten kozijnen met draai-/

- de gebruiksoppervlakte wonen 119 m2 bedraagt;
 kiepramen (voorzien van dubbelglas);


- de ruime woonkamer in 2016 is uitgebouwd en is - de masterbedroom toegang heeft tot een balkon aan 

voorzien van een laminaatvloer mét houtlook in de voorzijde van de woning;


combinatie met een comfortabele vloerverwarming;
 - de volledig betegelde badkamer een moderne 

- het zitgedeelte aan de achterzijde is gelegen en u uitstraling heeft en is voorzien van een douchecabine, 

middels openslaande deuren de tuin kunt bereiken;
 groot ligbad, tweede toilet en een badkamermeubel met 

- de moderne open keuken (aan de voorzijde) is voorzien wastafel;


van een hoekopgestelde keukeninrichting en beschikt - de tweede verdieping een courante maatvoering heeft, 

over diverse inbouwapparatuur, zoals: een gaskookplaat, over een wasruimte, bergruimte en een derde 

afzuigkap, koelkast, combi-oven en een vaatwasser;
 slaapkamer beschikt;


- er in de woonkamer een praktische provisiekast - het mogelijk is om aan de achterzijde een dakkapel te 

aanwezig is waar u veel spullen kwijt kunt;
 plaatsen en het dakvlak op het zuiden ruimte biedt voor 

- de overloop op de eerste verdieping toegang biedt tot 2 een grote hoeveelheid zonnepanelen;


slaapkamers en een badkamer;
 


- beide slaapkamers zijn voorzien van een moderne 




“Wat een ruimte”

- er ook een vliering is gerealiseerd op de tweede 

verdieping waardoor hier erg veel bergruimte is 

ontstaan;


- de achtertuin op het zuiden is gelegen waardoor u 

heerlijk de gehele dag kunt genieten van de zon;


- de tuin fraai is aangelegd en is ingedeeld met een groot 

terras, een onderhoudsvriendelijk (kunstgras) gazon, 

tegelwerk en een houten berging (voorzien van elektra);


- er twee parkeerplaatsen op het mandelige 

parkeerterrein gelegen zijn en aan de voorzijde van de 

woning op het openbare parkeerterrein veel ruimte is 

voor bezoek;


- de kosten voor het onderhoud van het mandelige 

terrein bedragen € 12,50 per maand;


- in 2018 het buitenschilderwerk uitgevoerd is;


- de oplevering medio juli 2023 kan plaatsvinden (wellicht 

nog eerder);
































PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kledingkast zolder X

 - Overige kasten woonkamer X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - Gordijn kinderkamer X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - schilderij ophangsysteem X

 - Houten plank achter bankstel X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
 - Hangplanken slaapkamer X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - magnetron X

 - oven X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - Plankjes (voor kruiden) X

 - Rolgordijnen X

 - Witte kast X

 - Lamp (spotjes) X

 - Hanglamp eettafel X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 - Lamp toilet beneden X

 - Spiegel X

 



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - Lamp X

 - Spiegelkast X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/

energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Houten plantenbakje X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

(Broei)kas X

Vogelhuisjes X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - Loungeset X

 - Zand- en watertafel X

 

Overig - Contracten

Parkeerkoffer Moet worden 

overgenomen



AANTEKENINGEN

Preludehof 65

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


