
PASTOOR HORDIJKSTRAAT 54, 
Prachtige karakteristieke woonboerderij 

VRAAGPRIJS € 875.000 k.k.



KENMERKEN

Bouwjaar


 -1906

Woonoppervlakte


 276 m²

Perceeloppervlakte


 533 m²

Tuin ligging


 zuidwest

Inhoud


 1121 m³

Aantal slaapkamers


 4

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


- Diverse karakteristieke elementen


- Een riet gedekte kap


- Tweede woon-/zitkamer


- Een kelder


- Sfeervolle achtertuin

Wordt de Pastoor Hordijkstraat 54 

uw Waare (T)huis? 



Locatie


Vanuit de woning kunt u lopend naar het gezellige 

centrum van Rosmalen, een wandeling van een paar 

minuten. Niet alleen alle dagelijkse voorzieningen zijn 

binnen handbereik, ook het treinstation en het 

Rodenborch college zijn binnen enkele minuten op de 

fiets of zelfs te voet bereikbaar. 

Rosmalen
Pastoor hordijkstraat 54



OMSCHRIJVING

Wist u dat.... 
 tuin; 


- de gebruiksoppervlakte wonen 276 m2 bedraagt;
 - de keuken over een granieten aanrechtblad en diverse 

- het perceel een oppervlakte van 533 m2 heeft;
 inbouwapparatuur beschikt (oven, magnetron, 

- deze woonboerderij met riet gedekte kap is gebouwd gaskookplaat, afzuigkap, vaatwasser en een koelkast);


voor 1900 maar aan het begin van deze eeuw grondig is - de kelder bereikbaar is vanuit de keuken;


gerenoveerd; 
 - er volop ruimte is voor een riante eettafel welke een fijn 

- er nog diverse karakteristieke elementen bewaard zijn contact heeft met de keuken;


gebleven zoals de houten balken op de begane grond en - een groot deel van de begane grond voorzien is van 

eerste verdieping;
 plavuizen met vloerverwarming;


- de woonkamer aan de voorzijde een prettige, huiselijke - er een riante bijkeuken aanwezig is op de begane grond 

leefruimte is met een prachtige schouw gashaard bij het met ruimte voor de wasmachine, droger én cv installatie;


zitgedeelte;
 - op de begane grond een badkamer aanwezig is welke is 

- er nog een tweede woon-/zitkamer aanwezig is op de voorzien van een douche, wastafel en sauna; 


begane grond waar u ongestoord tv kunt kijken; 
 - het achterhuis voor diverse doeleinden geschikt is en 

- de woning aan de zijkant is uitgebouwd waardoor een over een bergzolder beschikt; 


multifunctionele ruimte is ontstaan welke middels - er op de eerste verdieping maar liefst vier slaapkamers, 

dubbel openslaande deuren in verbinding staat met de een separaat toilet en een badkamer aanwezig zijn;




“Sfeervol”

- alle slaapkamers en de badkamer op de verdieping 

voorzien zijn van een dakkapel en dat er in totaal maar 

liefst 8 dakkapellen zijn; 


- de badkamer beschikt over zowel een ligbad als een 

inloopdouche en twee wastafels;


- de sfeervolle achtertuin is aangelegd onder architectuur 

en beschikt over een beregeningsinstallatie;


- de hagen, bomen, diverse zitjes en terrassen de tuin 

maken tot een gezellige ruimte om buiten te zitten en er 

altijd een plekje in de zon te vinden is;


- er een houten berging aanwezig is én een achterom 

middels de dubbele (hardhouten) poort;


- u hier kunt parkeren op uw eigen parkeerplaats en er 

een verbinding ligt met de meterkast voor een laadpaal;


- de aanvaarding in overleg plaatsvindt vanaf november 

2022;


- er een bouwkundige rapportage aanwezig is van deze 

woning (op te vragen bij de makelaar).





Benieuwd? Plan een afspraak, want misschien wordt het 

wel uw Waare (T)huis.





























PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - houten vloer(delen) X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - magnetron X

 - oven X

 - koelkast X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Sauna met toebehoren X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/

energiebesparing

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Oplaadpunt elektrische auto X

2 Brandblussers X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Beregeningsinstallatie X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X



AANTEKENINGEN

Pastoor hordijkstraat 54

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


