
WILLEMSPOORT 276, 's-Hertogenbosch

Prachtig en instapklaar driekamerappartement!

 VRAAGPRIJS € 459.000  k.k.



KENMERKEN

Bouwjaar


 2017

Woonoppervlakte


 86 m²

Servicekosten 


 ca. € 133,48  per maand

Balkon ligging


 noordwest

Inhoud


 295 m³

Aantal slaapkamers


 2

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



 - Ruime en lichte woonkamer


- Open keuken


- Twee bergingen 


- Twee volwaardige slaapkamers


- Prachtig ruim balkon







Wordt Willemspoort 276 


uw Waare (T)huis?



Locatie



 In een stijlvol en modern vormgegeven 

appartementencomplex op de derde verdieping is dit 

geweldige appartement gelegen. Gelegen op 

loopafstand van zowel het prachtige natuurgebied 'De 

Gement', als het Paleiskwartier en aansluitend de 

historische binnenstad van 's-Hertogenbosch.

's-Hertogenbosch
Willemspoort 276



OMSCHRIJVING

Goed om te weten: 
 - de open keuken staat in directe verbinding met het 

- het appartement is gelegen op de derde verdieping; 
 eetgedeelte en is voorzien van een modern 

- de woonoppervlakte circa 86 m2 bedraagt;
 keukenmeubel met een schiereiland met barretje en alle 

- de centrale hal van het appartementencomplex (met benodigde, nieuwe inbouwapparatuur, te weten: een 

intercom installatie) biedt toegang tot alle vertrekken;
 inductie kookplaat, afzuigkap, koel-/vriescombinatie, 

- zodra men het appartement binnen stapt krijgt men vaatwasser en een combi-oven; 


direct een duidelijk beeld van de ruimtelijke opzet en - middels openslaande deuren is er vanuit de woonkamer 

smaakvolle afwerking. Vanuit de hal is er toegang tot de directe toegang tot het fijne terras van waaruit men een 

separate toiletruimte (met fonteintje), meterkast, vrij en weids uitzicht heeft op de omgeving; 


woonkamer, twee slaapkamers, badkamer en twee - het appartement beschikt over twee volwaardige 

bergingen; 
 slaapkamers voorzien van grote raampartijen. Eén van 

- de ruim bemeten, sfeervolle woonkamer is voorzien de slaapkamers beschikt tevens over een vaste kast; 


van grote raampartijen en een fraaie pvc vloer met - de volledig betegelde badkamer is van alle gemakken 

comfortabele vloerverwarming, welke naadloos is voorzien, te weten: een inloopdouche, ligbad, tweede 

doorgelegd in het gehele appartement; 
 toilet, wastafelmeubel en een spiegel met verlichting; 


- het appartement is voorzien van een Busch- - daarnaast beschikt het appartement over een 

free@home®-domotica systeem;
 praktische berging met de aansluitingen voor de 



“Wat een ruimte”

wasapparatuur én een berging met de opstelling van de 

cv-ketel; 


- het balkon heeft een courante maatvoering waar op 

diverse momenten van de dag genoten kan worden van 

de zon; 


- de vaste parkeerplaats en de eigen berging maken het 

geheel compleet; 


- het appartement is geheel voorzien van dubbele 

beglazing, vloerverwarming en het voldoet aan alle 

huidige nieuwbouw eisen (energiezuinig en dus ook 

uitstekend geïsoleerd); 


- de locatie is perfect, immers met vele voorzieningen, 

maar ook prachtige natuurgebieden ii de directe 

nabijheid. Een ideale combinatie van stijl, comfort en 

rust; 


- de servicekosten bedragen circa € 133,48 per maand 

(voor appartement, berging en parkeerplaats); 


- indien gewenst kan men een parkeervergunning 

aanvragen voor €70,- per kwartaal; 


- de aanvaarding vindt in overleg plaats; 

















PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



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

 - Vaste schuifdeurkast in slk 1 X

 - Losse kast in slk 2 X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - Plisségordijnen top down, bottom up X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - PVC vloer X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
 - vriezer X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - 2 barkrukken in de keuken X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - Plankje hoek in douche X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/

energiebesparing



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Beplanting X

 

Tuin - Bebouwing

Planken in de berging X



AANTEKENINGEN

Willemspoort  276

's-hertogenbosch



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


Medewerker Backoffice



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


