
KORTE VAN MEEUWENSTRAAT 5, Rosmalen

Vrijstaande woning met veel potentie en een grote garage.

VRAAGPRIJS € 465.000 k.k.



KENMERKEN

Bouwjaar


 1965

Woonoppervlakte


 102 m²

Perceeloppervlakte


 370 m²

Tuin ligging


 noordoost

Inhoud


 419 m³

Aantal slaapkamers


 3

Extra bijzonderheden


- Mogelijkheid tot realiseren van een 

royale open woonruimte;


- Dakterras;


- Garage + hobby-/werkruimte.

Wordt Korte van Meeuwenstraat 5 

te Rosmalen uw Waare (T)huis?



Locatie


Het gezellige centrum van Rosmalen, een levendig 

Brabants dorp, is op loopafstand gelegen. In dit centrum 

vindt u alle dagelijkse voorzieningen, zoals winkels, 

cafés, een bibliotheek en het NS-station. Ook scholen, 

sportvoorzieningen en uitvalswegen zijn in de nabije 

omgeving te vinden. Kortom, een top locatie! 

Rosmalen
Korte van Meeuwenstraat 5



OMSCHRIJVING

Wist u dat....
 - er 3 slaapkamers aanwezig zijn op de eerste verdieping 

- het een perceel betreft van 370 m2;
 waarvan één met royaal dakterras;


- u in deze woning 102 m2 aan woongenot ervaart en hier - de geheel betegelde badkamer is voorzien van een 

de vliering en de garage niet meegerekend zijn;
 ligbad, een douche, een tweede toilet en en een 

- de ruime (doorzon)woonkamer over veel lichtinval en wastafelmeubel;


een erker beschikt;
 - alle slaapkamers en de badkamer over rolluiken 

- u vanuit de hal en de woonkamer toegang heeft tot de beschikken;


keuken;
 - u via een vlizotrap de tweede verdieping kunt bereiken 

- de woonkeuken goed bemeten is en over een L- (met opstelplaats CV ketel);


opstelling beschikt met diverse inbouwapparatuur;
 - de onderhoudsvriendelijke achtertuin geheel is 

- door het verwijderen van de muur tussen keuken en bestraat, op het noordoosten is gelegen en over een 

woonkamer er een royale en open woonruimte wordt heerlijk (overdekt) zitje beschikt;


gerealiseerd;
 - er een royale garage achterin de tuin is gesitueerd;


- de hal, de woonkeuken en de woonkamer een (PVC) - er tevens een werk -/hobbyruimte in het verlengde van 

visgraatvloer heeft;
 de garage aanwezig is;


- de praktische bijkeuken toegang biedt aan de - u voor de garage uw auto (op eigen terrein) kunt 

toiletruimte en de overdekte buitenruimte;
 parkeren;




“Prettig lichtinval”

- u kunt genieten van een fijne woonomgeving op zeer 

korte afstand van het centrum van Rosmalen;


- de aanvaarding kan op korte termijn plaatsvinden 

(staat nu leeg);





Benieuwd? Plan een afspraak, want misschien wordt het 

wel uw Waare (T)huis.































“Veel opbergruimte”









PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 - pvc vloer X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
 - magnetron X

 - koelkast X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - toiletbril X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - toiletbril X

 - handdoekhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/

energiebesparing

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

(Klok)thermostaat X

Screens X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Rolluiken X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 



AANTEKENINGEN

Korte van meeuwenstraat 5

Rosmalen



HET TEAM

Wij staan altijd voor je klaar!
Woning kopen


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

Charissa van de Wetering


 Commercieel medewerkster frontoffice

Floris Heeringa


Medewerker Backoffice



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


