
MAASBOULEVARD 257, 's-Hertogenbosch

Luxe 3-kamer appartement, 2 balkons en een parkeerplaats!

VRAAGPRIJS € 469.000 k.k.



KENMERKEN

Bouwjaar


 2000

Woonoppervlakte


 120 m²

Service kosten:


 € 163,39 per maand

Tuin ligging





Inhoud


 372 m³

Aantal slaapkamers


 2

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



 - Geweldig uitzicht op de Maas


- Moderne woonkamer met veel licht


- Twee ruime slaapkamers


- Balkon aan voor- en achterzijde


- Eigen overdekte parkeerplaats







Wordt Maasboulevard 257 


uw Waare (T)huis?



Locatie


Aan de Maasoevers van ’s-Hertogenbosch, centraal 

tussen diverse uitvalswegen vinden we de fraaie 

Maasboulevard. Hier kunt u het hele jaar door genieten 

van een optimaal buitengevoel. Het beschermd 

natuurgebied de Maasuiterwaarden is uw voortuin.

's-Hertogenbosch
Maasboulevard 257



OMSCHRIJVING

Indeling:
 stucwerk wandafwerking en een schuurwerk plafond. 


 Begane grond:
 Het uitzicht (middels 2 'franse balkons') vanuit de 

De centrale entree geeft een ruime en verzorgde indruk. woonkamer over de Maas met zijn uiterwaarden is 

Hier is naast de trap een traplift aanwezig welke naar de spectaculair te noemen. Vanuit de woonkamer is het 

centrale hal leidt. Hier zijn de trapopgang, liftinstallatie, balkon aan de voorzijde bereikbaar.


brievenbussen en het bellentableau geplaatst.
 De open keuken is voorzien van een moderne, 


 hoekopgestelde keukeninrichting met composieten 


Zesde verdieping:
 werkblad en een ingebouwde inductiekookplaat, 

De zesde verdieping kan met de trap of lift worden afzuigkap, quooker en een vaatwasmachine. In een vaste 

bereikt. Vanuit de lift staat u meteen bij de voordeur. kastenwand treft u veel bergruimte, de oven, magnetron 

Achter de voordeur bevindt zich de hal die toegang biedt en de koelkast. Ook vanuit de keuken is het uitzicht 

tot alle vertrekken in de woning. Blikvanger in deze fenomenaal!


ruimte is de glazen wand met dubbele deuren naar de Grenzend aan de keuken bevindt zich de praktische 

woonkamer.
 bijkeuken met de opstelling van de cv ketel (Intergas, bj. 

Aan de voorzijde van het appartement bevindt zich de 2016), een keukenblok met het aansluitpunt voor de 

ruime L-vormige woonkamer. De woonkamer is wasmachine en een kastenwand met koelkast, vriezer en 

afgewerkt met een eikenhouten parketvloer, een apothekerskast.   




“Wat een ruimte!”

Het appartement beschikt over 2 ruime slaapkamers. parkeergarage.


Hier is voldoende plaats voor een tweepersoonsbed en 


een flinke kastenwand. Ook deze ruimtes zijn afgewerkt 
Bijzonderheden:


met spuitwerk wand- en plafondafwerking. Vanuit één - In 2016 gemoderniseerd luxe 3-kamer appartement;


van de slaapkamers heeft u toegang tot het tweede - Met twee balkons aan de voor- en achterzijde zodat u 

balkon (met uitzicht over de woonwijk).
 kunt kiezen voor zon of schaduw;


De geheel betegelde badkamer is van alle gemakken - Grotendeels voorzien van een houten vloer;


voorzien, zoals: comfortabele vloerverwarming, een - Moderne keuken met inbouwapparatuur;


inloopdouche met inbouwkranen en regendouche, een - Twee ruime slaapkamers;


badkamermeubel met dubbele wastafel en een - Moderne badkamer met inloopdouche;


designradiator. Doordat het toilet separaat is, hoeven de - Veel bergruimte in appartement;


gasten geen gebruik te maken van de badkamer.
 - Een eigen berging en parkeerplaats in het souterrain;



 - Fantastisch uitzicht over de uiterwaarden van de Maas;



Souterrain:
 - De servicekosten aan de VVE bedragen € 163,39 per 

In het souterrain beschikt u over nog eens een royale maand.

berging met elektra. Verder heeft u een eigen 

parkeerplaats in de overdekte, afgesloten 

















PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Werkkamer 2 hoge kasten X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - Lerenbank en eettafel X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - laminaat X

 

Overig, te weten

 - Spiegel woonk. X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 - Plasma filter X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - fontein X

 - Spiegel X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/

energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Zonwering buiten X

Scherm achterbalkon X

Collectieve VvE zonnepanelen X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - Incl. boiler X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

Losse kasten berging X



AANTEKENINGEN

Maasboulevard 257

'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


