
REIGERBORCH 13, Rosmalen

Vrij uitzicht aan de voorzijde, 4 slaapkamer en zonnige tuin!

VRAAGPRIJS € 375.000 k.k.



KENMERKEN

Bouwjaar


 1986

Woonoppervlakte


 105 m²

Perceeloppervlakte


 122 m²

Tuin ligging


 zuidoost

Inhoud


 348 m³

Aantal slaapkamers


 4

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


- Vrij uitzicht aan de voorzijde


- Lichte woonkamer


- Vier volwaardige slaapkamers


- Zonnige achtertuin (zuidoost)


- Gelegen in rustige woonstraat







Wordt Reigerborch 13


uw Waare (T)huis?



Locatie


Gelegen in de wijk De Overlaet, een kindvriendelijke wijk 

met veel groen en waterpartijen. Hier woont u op korte 

afstand van o.a. diverse scholen en sportaccomodaties. 

Daarnaast is het centrum van Rosmalen binnen ca. 5 - 10 

minuten te voet bereikbaar.

Rosmalen
Reigerborch 13



OMSCHRIJVING

Wist u dat....
 achtertuin en u een fijn contact heeft met de eettafel; 


- het een perceel betreft van 122 m2; 
 - u vanuit de woonkamer toegang heeft tot een portaal 

- u in deze woning 105 m2 aan woongenot ervaart; 
 met de toiletruimte en trapopgang naar de eerste 

- de hal toegang biedt tot een garderobenis, meterkast verdieping; 


en de woonkamer; 
 - er 3 volwaardige slaapkamers aanwezig zijn op de 

- de ruime doorzonwoonkamer over veel lichtinval eerste verdieping; 


beschikt door de grote raampartijen; 
 - alle slaapkamers zijn voorzien van vloerbedekking, 

- u vanuit de woonkamer een prachtig uitzicht heeft over Spachtelputz wandafwerking in combinatie met 

de waterpartij aan de voorzijde waar de ganzen en behangaccenten en hardhouten kozijnen met dubbel 

eenden u vriendelijk begroeten; 
 glas; 


- de woonkamer is voorzien van een laminaatvloer, - de badkamer volledig is betegeld in een neutrale 

Spachtelputz wandafwerking en schuurplafond; 
 kleurstelling en van alle gemakken is voorzien, te denken 

- de half open keuken aan de achterzijde is gelegen en is valt aan: een bubbelbad, douche, tweede toilet en een 

voorzien van veel opbergruimte en inbouwapparatuur, wastafel met meubel. Tevens kunt u hier een raampje 

zoals: een 5-pits gasfornuis, afzuigkap, koelkast, combi- openen voor de natuurlijke ventilatie; 


oven en een vaatwasser. 
 - er via een vaste trap toegang is tot de tweede 

- u vanuit de keuken toegang heeft tot de zonnige verdieping; 




“Veel  lichtinval!”

- deze verdieping over één ruime vierde slaapkamers en 
Favoriet van verkoper:


bergruimte beschikt. Tevens vindt u hier de opstelling "Onze favoriete plek in huis is de woonkamer,  vanwege 

van de cv-ketel (2010) en aansluitingen voor de het vele licht dat hier naar binnen schijnt maar ook 

wasapparatuur; 
 vanwege het uitzicht aan de voorzijde dat nooit verveelt. 

- de vierde slaapkamer is voorzien van een laminaatvloer Eenden, zwanen, maken jaarlijks hier hun nest en andere 

en inbouwspots; 
 vogels vliegen af en aan. Wanneer er in de winter ijs ligt 

- de tuin op het zuidoosten is gelegen en is ingedeeld genieten we helemaal optimaal, omdat de kinderen dan 

met een terras, gazon, berging en achterom. In de voor deur kunnen schaatsen. In de zomermaanden 

warme zomermaanden kunt u tevens een schaduwplek genieten we al snel in de beschutte achtertuin. Vanwege 

opzoeken onder de zonneluifel; 
 de fijne zonligging hebben we nagenoeg de gehele dag 

- u voor de deur kunt parkeren; 
 de zon in de tuin en kunnen we al snel buiten zitten. Wij 

- deze rustige woonstraat enkel bestemmingsverkeer hebben destijds voor deze woning gekozen vanwege de 

kent; 
 uitzonderlijke ligging, maar ook vanwege het feit dat alle 

- de aanvaarding in de periode van 15 oktober tot 1 slaapkamers ruim bemeten zijn en er nog een volledige 

december 2022 kan plaatsvinden.
 derde verdieping aanwezig is." 

















PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Woning - Interieur

(Gas)kachels X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Legplanken bij CV en wasmachine X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - rolgordijnen X

 - Groene gordijnen (2x eerste verdieping 

achterzijde)

X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
 - afzuigkap X

 - oven X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - toilet X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/

energiebesparing

Kluis X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X



AANTEKENINGEN

Reigerborch 13

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


