
MICHIEL DE RUYTERLAAN 2, Rosmalen

Ruime woonkamer, vrijstaande garage en zonnige tuin!

VRAAGPRIJS € 389.000 k.k.



KENMERKEN

Bouwjaar


 1973

Woonoppervlakte


 108 m²

Perceeloppervlakte


 348 m²

Tuin ligging


 oost

Inhoud


 383 m³

Aantal slaapkamers


 2

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


- Geliefde woonomgeving


- Ruime en lichte woonkamer


- Twee volwaardige slaapkamers


- Tuin met veel privacy


- Ruime vrijstaande garage







Wordt Michiel de Ruyterlaan 2


uw Waare (T)huis?



Locatie


Gelegen op een gewilde woonlocatie die zich kenmerkt 

door veel groen en breed opgezette straten. Alle 

gewenste voorzieningen zijn hier op korte gelegen, zoals 

winkelcentrum Molenhoekpassage, diverse scholen en 

uiteraard het centrum van Rosmalen. Daarnaast zijn de 

A2 en A59 zeer goed bereikbaar.

Rosmalen
Michiel de Ruyterlaan 2



OMSCHRIJVING

Wist u dat....
 - de groenrijke, onderhoudsvriendelijke tuin is gelegen 

- het een perceel betreft van maar liefst 348 m2;
 op het oosten en er verschillende terrassen zijn 

- u in deze woning 108 m2 aan woongenot ervaart;
 aangelegd zodat u kunt kiezen van de zon of de 

- u in deze woning wordt verwelkomt in een ruime hal;
 schaduw;


- de woonkamer beschikt over een fraaie houten vloer en - de vrijstaande garage in de tuin is gelegen;


een heerlijk ruimtelijk gevoel;
 - u kunt genieten van een groenrijke en kindvriendelijke 

- er vanuit de L vormige woonkamer met open haard woonomgeving;


heeft u een prachtig zicht is op de tuin en de tuin - er op de begane grond voldoende ruimte is om een 

bereikbaar is met openslaande deuren;
 slaapkamer en douche te realiseren;


- de halfopen keuken centraal in de woning is gelegen;
 - de aanvaarding snel kan plaatsvinden.


- er naast de keuken een bijkeuken met wasruimte en de 


opstelling van de CV installatie (lease) is gelegen;
 
Bijzonderheden:


- de CV installatie in 2021 is geplaatst en de leaseprijs € Het betreft een aantrekkelijke woning voor diegenen die 

26,- per maand bedraagt;
 bijvoorbeeld nog niet toe zijn aan een appartement maar 

- er 2 slaapkamers aanwezig zijn op de eerste verdieping;
 toch fijn willen wonen op een uitstekende locatie met 

- de badkamer is voorzien van een douche, een tweede een vrije doch niet al te grote tuin.


toilet, een bidet en twee wastafels;
 












PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Woning - Interieur

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - oven X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
 - toilet X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/

energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X



AANTEKENINGEN

Michiel de Ruyterlaan 2

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


