
KLAVERSTRAAT 20, 's-Hertogenbosch

Oprit, garage, vier slaapkamers en riante achtertuin!

VRAAGPRIJS € 425.000 k.k.



KENMERKEN

Bouwjaar


 1971

Woonoppervlakte


 114 m²

Perceeloppervlakte


 288 m²

Tuin ligging


 noordoost

Inhoud


 405 m³

Aantal slaapkamers


 4

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


- Eigen oprit én vrijstaande garage


- Ruime (doorzon)woonkamer


- Vier volwaardige slaapkamers


- Royale achtertuin met veel privacy


- Fijne woonomgeving







Wordt Klaverstraat 20


uw Waare (T)huis?



Locatie


Gelegen in 'Empel', waar u de vruchten plukt van het 

stadsleven, maar dan met een dorps karakter. Op loop-

afstand zijn diverse winkels te vinden, alsmede sport-

accomodaties en scholen. Door de gunstige ligging bent 

u daarnaast binnen enkele minuten in Rosmalen of in de 

binnenstad van 's-Hertogenbosch.

's-Hertogenbosch
Klaverstraat 20



OMSCHRIJVING

Wist u dat....
 - er 3 volwaardige slaapkamers aanwezig zijn op de 

- het een prachtig perceel betreft van 288 m2;
 eerste verdieping;


- de entree-/hal toegang biedt aan het toilet met - de slaapkamers zijn voorzien van een stucwerk wand- 

fonteintje, de meterkast, een praktische bergruimte en en plafondafwerking;


de keuken;
 - op de overloop en 2 slaapkamers een houten vloer 

- de nette keuken een lichte kleurstelling heeft en is aanwezig is (derde slaapkamer vloerbedekking);


voorzien van een granieten werkblad, een - de nette badkamer is voorzien van een ruime 

inductiekookplaat, afzuigkap, combi-magnetron, inloopdouche, een tweede toilet, een designradiotor en 

vaatwasser en een koelkast;
 een wastafel;


- vanuit de keuken de tuin bereikbaar is;
 - de tweede verdieping via een vaste trap bereikbaar is;


- de grote raampartijen in de woonkamer voor veel - u op deze verdieping de overloop met de 

lichtinval zorgen;
 witgoedaansluitingen, een bergruimte met CV installatie 

- er vanuit de woon- /eetkamer een prachtig zicht is op en de ruime vierde slaapkamer treft;


de fraaie achtertuin;
 - de vierde slaapkamer is voorzien van een Velux 

- de gehele begane grond is voorzien van een fraaie dakraam en een stucwerk wand- en plafondafwerking;


eikenhouten vloer, granol wandafwerking en strakke - de CV ketel (2018) wordt gehuurd en de kosten € 30,45 

plafonds;
 per maand bedragen;




“Wat een licht!”

- de fraai aangelegde tuin op het noordoosten is gelegen 

en is voorzien van meerdere terrassen, diverse borders 

en fraaie beplanting;


- de royale garage achterin in de tuin is gelegen en over 

een fijne overkapping beschikt;


- u op eigen terrein (oprit) kunt parkeren;


- het dak, het dakraam en de goten in 2008 zijn 

vervangen;


- de spouw is nageïsoleerd;


- het voegwerk van de gevels is in 2008 vernieuwd;


- er een alarminstallatie aanwezig is;


- het buitenschilderwerk in 2019 nog is uitgevoerd;


- de aanvaarding in overleg plaatsvindt.























PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Woning - Interieur

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Slaapkamerkast (wit/spiegel) X

 - Linnenkast (zolder) X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - overgordijnen X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - Gordijnrails beneden X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - houten vloer(delen) X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - toilet X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/

energiebesparing

Brievenbus X

Kluis X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Screens X

Rolluiken X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Rozenboompje achtertuin X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - vlaggenmast(houder) X

 - Windscherm hoek achtergevel/poort X

 

Overig - Contracten

CV: Ja



AANTEKENINGEN

Klaverstraat 20

's-Hertogenbosch



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


