
INDIGOWEG 43, Rosmalen

Veel ruimte, 4 slaapkamer en zonnige tuin op het zuidwesten!

VRAAGPRIJS € 450.000 k.k.



KENMERKEN

Bouwjaar


 2006

Woonoppervlakte


 130 m²

Perceeloppervlakte


 152 m²

Tuin ligging


 zuidwest

Inhoud


 425 m³

Aantal slaapkamers


 4

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


- Een uitgebouwde woonkamer


- Vier slaapkamers


- Dakterras op de zuidwesten


- Tuin op het zuidwesten + berging


- Twee eigen parkeerplaatsen







Wordt Indigoweg 43 


uw Waare (T)huis?



Locatie


De woning is gesitueerd op een gunstige locatie ten 

opzichte van de uitvalswegen, waardoor u in enkele 

minuten op de A59 en de A2 kunt zijn. De woning is 

gelegen nabij diverse voorzieningen zoals een 

basisschool, pleinen, speeltuinen, kinderdagverblijf, 

prachtige natuurgebieden en winkels.

Rosmalen
Indigoweg 43



OMSCHRIJVING

Wist u dat....
 - de half open keuken in U-opstelling is voorzien van een 

- het een perceel betreft van 152 m2;
 elektrische kookplaat, afzuigkap, oven, koelkast en 

- de gebruiksoppervlakte wonen maar liefst 130 m2 vaatwasser;


bedraagt;
 - de eerste verdieping is ingedeeld met 3 slaapkamers, de 

- zich achter de voordeur een hal bevindt die toegang badkamer en een separate toiletruimte;


biedt tot het toilet (met wandcloset en fonteintje), de - alle slaapkamers zijn voorzien van een houten vloer en 

meterkast, trapopgang naar de eerste verdieping en de gestucte wand- en plafondafwerking wat voor één fraai 

keuken; 
 geheel zorgt; 


- de uitgebouwde woonkamer is voorzien van een - de ouderslaapkamer, gelegen aan de voorzijde, over 

prachtige houten vloer met vloerverwarming en een een vaste kast beschikt en openslaande deuren naar een 

gestukadoorde wand- en plafondafwerking;
 Frans balkon; 


- de kamerhoge raampartijen voor prettig lichtinval - de volledig betegelde badkamer is ingericht met een 

zorgen; 
 ligbad, inloopdouche en dubbele wastafel met meubel;


- de woonkamer twee openslaande deuren naar de tuin - de badkamer én beide toiletten zijn afgewerkt met 

heeft en over een praktische provisiekast beschikt; 
 natuurstenentegels;


- u vanuit het eetgedeelte mooi uitzicht heeft over het - er zich grenzend aan de overloop een volledig 

water;
 betegelde toiletruimte bevindt met wandcloset; 




“Geweldige lichtinval!”

- u op de voorzolder de aansluitingen voor de 

wasapparatuur vindt en hier tevens de 

warmtepompboilers (2x 80 liter) en het mechanisch 

ventilatiesysteem zijn opgesteld; 


- u vanuit de voorzolder toegang heeft tot een royaal 

dakterras, welke gelegen is op het zuidwesten met vrij 

uitzicht; 


- u tenslotte een vierde slaapkamer treft op deze 

verdieping; 


- de tweede verdieping (net als de rest van de woning) is 

voorzien van een houten vloer;


- de onderhoudsvriendelijke tuin is gelegen op het 

zuidwesten, heerlijk voor de zonliefhebber; 


- de tuin is ingericht met meerdere terrassen (waaronder 

een vlonderterras), een zonneluifel, borders, berging en 

achterom; 


- de achtergevel op de eerste verdieping is voorzien van 

rolluiken;


- u 2 parkeerplaatsen heeft op het achterliggende 

parkeerterrein (mandelig); 


- de overdracht in Q1 van 2023 plaatsvindt; 







































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

 - Inbouwkast in slk. + zolder X

 - Legplanken in trapkast, BG, meterkast en 

kast 1e verdp.

X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - parketvloer X

 

Overig, te weten

 - schilderij ophangsysteem X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/

energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

Rolluiken X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - boiler X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Twee potten met olijfbomen en losse potten X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X



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


