
CYPRESSTRAAT 68 D, 's-Hertogenbosch

Bovenwoning met 4 slaapkamers en dakterras op het ZO!

VRAAGPRIJS € 295.000 k.k.



KENMERKEN

Bouwjaar


 1950

Woonoppervlakte


 109 m²

Dakterras ligging


 Zuidoosten

Inhoud


 382 m³

Aantal slaapkamers


 4

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



 - Berging/wasruimte op de BG


- Lichte woonkamer


- Half open keuken


- 4 slaapkamers


- Dakterras op het zuidoosten







Wordt Cypresstraat 68 d


uw Waare (T)huis?



Locatie


Deze woning ligt op een gunstige locatie in de Aawijk 

met supermarkten, meerdere basisscholen en een 

kinderopvang op loopafstand. In de wijk ligt het 

recreatiegebied 'De Oosterplas', waar u kunt wandelen, 

zwemmen, hockeyen, tennissen etc. Tevens vindt u hier 

voor de kleintjes een leuke kinderboerderij.

's-Hertogenbosch
Cypresstraat 68 d



OMSCHRIJVING

Goed om te weten: 
 - in de living is een openhaard aanwezig wat voor een 

- de gebruiksoppervlakte wonen 109 m2 bedraagt; 
 extra sfeertje zorgt; 


- achter de voordeur bevindt zich een lichte hal die - het eetgedeelte bevindt zich aan de achterzijde en 

toegang biedt tot de meterkast, trapopgang naar de zorgt voor een natuurlijke scheiding tussen living en 

eerste verdieping en een berging;
 keuken. Gezien de courante maatvoering komt een grote 

- de berging is ruim van formaat waardoor er eettafel hier fantastisch tot zijn recht; 


ruimschoots plek is om fietsen en andere zaken te - de keuken heeft een hoekopstelling en is voorzien van 

stallen. Tevens bevinden zich hier de aansluitingen voor een kunststof werkblad, vele opbergkasten en 

de wasapparatuur;
 inbouwapparatuur, te weten: een 4-pits gasfornuis, 

- via een vaste trap is de overloop van de eerste afzuigkap, koelkast en vaatwasser; 


verdieping bereikbaar. De overloop biedt toegang tot de - de overloop op de tweede verdieping biedt toegang tot 

volledig betegelde toiletruimte (met wandcloset en 4 slaapkamers en een badkamer; 


fonteintje met meubel) en de woonkamer; 
 - alle slaapkamers zijn voorzien van vloerbedekking of 

- de doorzonwoonkamer is voorzien van een tegelvloer, een laminaatvloer, een vaste kast, Spachtelputz 

kunststof kozijnen met dubbel glas, een Spachtelputz wandafwerking in combinatie met behangaccenten en 

wandafwerking en verlaagde plafondranden met kunststof kozijnen met dubbel glas; 


inbouwspots; 
 




“Wat een ruimte”

- de volledig betegelde badkamer is voorzien van een 
Favoriet van verkoper:


inloopdouche en een wastafel met meubel; 
 "Al vanaf mijn geboorte is Cypresstraat 68 d ons (t)huis. 

- via een loopdeur in de keuken is het zonnige dakterras Een fijn huis wat is gelegen op een top locatie. Overal 

bereikbaar. Het terras is gelegen op het zuidoosten en dichtbij denk aan de Bossche binnenstad, basisscholen 

biedt veel privacy. Voor een schaduwplek is er tevens en het Ijzeren kind. Met mijn vrouw hebben we hier 17 

een zonneluifel aanwezig; 
 jaar met veel genot en plezier gewoond. Nu is het tijd 

- alle kozijnen zijn van kunststof m.u.v. de voordeur en voor een volgende stap en hopen wij dat de nieuwe 

achterdeur; 
 bewoners hier met net zoveel plezier zullen wonen als wij 

- schilderwerk van voor- en achterdeur is uitgevoerd in dat hebben gedaan"


2021; 
 


- de dagelijkse voorzieningen zijn op korte afstand 


gelegen;


- volop parkeermogelijkheden voor de deur; 


- de aanvaarding in overleg plaatsvindt (indien gewenst 

kan het snel). 






















PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Losse kasten X

 - Plank/bureau + inbouwkast + hanggedeelte 

kledingkast kamere

X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 - plavuizen X

 - Vloerbedekking onder laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - Meubel met spiegel X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - Douchestang met gordijn X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/

energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Rolluiken X

Zonwering buiten X

Hoor in 1 kamer X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X



AANTEKENINGEN

Cypresstraat 68 d

'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


