
PASTOOR DE LEIJERSTRAAT 122, Rosmalen

Eigen oprit, vier slaapkamers en zonnige achtertuin!

VRAAGPRIJS € 369.000 k.k.



KENMERKEN

Bouwjaar


 1996

Woonoppervlakte


 104 m²

Perceeloppervlakte


 158 m²

Tuin ligging


 zuidoost

Inhoud


 359 m³

Aantal slaapkamers


 4

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


- Eigen oprit


- Vier volwaardige slaapkamers


- Ruime badkamer


- Zonnige achtertuin (zuidoost)


- Centrale woonlocatie







Wordt Pastoor de Leijerstraat 122


uw Waare (T)huis?



Locatie


Gelegen in Hintham-Noord, zeer centraal tussen 

Rosmalen en 's-Hertogenbosch. Op korte afstand zijn 

diverse voorzieningen zoals scholen, winkels en sport-

accomodaties gelegen. Daarnaast bereikt u binnen 

enkele minuten de uitvalswegen A2 en A59 waardoor de 

bereikbaarheid ook zeer goed te noemen is.

Rosmalen
Pastoor de Leijerstraat 122



OMSCHRIJVING

Wist u dat....
 - de losse koel-/vriescombinatie door de huidige 

- het een perceel betreft van 158 m2;
 bewoner wordt meegenomen;


- de gebruiksoppervlakte wonen 104 m2 bedraagt;
 - een groot raam (afgewerkt met shutters) zorgt voor 

- u achter de voordeur een ruime hal treft die toegang aangenaam lichtinval en mooi zicht op straat;


biedt tot de garderobe, meterkast, deels betegelde - de overloop toegang biedt tot 3 slaapkamers en de 

toiletruimte (met staand closet en fonteintje), badkamer;


trapopgang naar de eerste verdieping en de woonkamer;
 - Alle slaapkamers zijn voorzien van glasvezelbehang, 

- de tuingerichte woonkamer is voorzien van een houten spuitwerk plafond en hardhouten kozijnen met dubbel 

vloer en een stucwerk wand- en plafondafwerking;
 glas. De vloerafwerking verschilt per ruimte;


- er zich in de woonkamer een praktische provisiekast - de volledig betegelde badkamer van alle gemakken is 

bevindt;
 voorzien, zoals: een bad-/douchecombinatie, tweede 

- de open keuken aan de voorzijde is gelegen en is toilet, wastafel en wandmeubel; 


voorzien van een nette, hoekopgestelde - u via een vaste trap de ruime open zolder bereikt. Hier 

keukeninrichting met veel werk- en bergruimte en bevinden zich de opstelling van de cv-ketel (Nefit 

inbouwapparatuur, te weten: 4-pits gasfornuis, Smartline, 2005) en aansluitingen voor de 

afzuigkap, oven en een vaatwasser;
 wasapparatuur. Dankzij de dakkapel (kunststof) voldoet 


 deze ruimte als prachtige vierde slaapkamer; 




“Verrassend veel ruimte!”

- de zolder tevens is voorzien van ruimschoots 

opbergruimte;


- de onderhoudsvriendelijke tuin op het zuidoosten is 

gelegen. Hier kunt u nagenoeg de hele dag genieten van 

de zon. 


- de tuin is ingedeeld met een groot terras, een 

overkapping, border, berging en achterom;


- u een groot gedeelte van het jaar van het buitenleven 

kunt genieten door de overkapping;


- de berging (voorzien van elektra) voldoende ruimte 

biedt voor het stallen van fietsen en u via de achterom 

snel op uw fiets stapt;


- het buitenschilderwerk is in 2020 uitgevoerd; 


- de overkapping in 2016 is gerealiseerd; 


- de woning volledig is geïsoleerd; 


- u op eigen terrein één auto kunt parkeren. Tevens zijn 

er voor de deur voldoende parkeermogelijkheden; 


- de dagelijkse voorzieningen op korte afstand zijn 

gelegen;


- de aanvaarding in overleg plaatsvindt.









































PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - rolgordijnen X

 - Shutters X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
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

(Voordeur)bel X

(Klok)thermostaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Lantaarns buiten X

 

Tuin - Bebouwing



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X



AANTEKENINGEN

Pastoor de Leijerstraat 122

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


