
BUSKESHOEVEN 93, Rosmalen

Groene omgeving, zonnige tuin (zuidwest) en veel privacy!

VRAAGPRIJS € 650.000 k.k.



KENMERKEN

Bouwjaar


 1979

Woonoppervlakte


 134 m²

Perceeloppervlakte


 442 m²

Tuin ligging


 zuidwest

Inhoud


 583 m³

Aantal slaapkamers


 3

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



 - Royale begane grond


- 3 ruime slaapkamers


- Inpandige garage


- Sfeervolle tuin op het zuidwesten


- Oprit met plek voor 2/3 auto's







Wordt Buskeshoeven 93 


uw Waare (T)huis?



Locatie



 In deze woning heeft u het gehele jaar een 

vakantiegevoel en komt u thuis in een oase van rust. 

Deze woning ligt in de zeer kindvriendelijke wijk 

“Sparrenburg”. De ligging van deze woning is centraal 

ten opzichte van het station, schoolvoorzieningen, maar 

ook ten opzichte van het centrum van Rosmalen.

Rosmalen
Buskeshoeven 93



OMSCHRIJVING

Wist u dat.....
 wasapparatuur is aangesloten;


- het een perceel betreft van 447 m2 en u daardoor van - er 3 slaapkamers aanwezig zijn op de eerste verdieping, 

een zeer royale achtertuin geniet met alle privacy;
 waarbij de ouderslaapkamer beschikt over veel ruimte, 

- de gebruiksoppervlakte wonen 137 m2 is maar doordat een grote inbouwkast en erg veel bergruimte;


de ruimte onder de 1,5 m niet is meegeteld deze woning - u de eerste verdieping kunt koelen én verwarmen 

nog veel ruimer aanvoelt;
 middels de aanwezige airconditioning;


- de ruime entree u gelijk doet beseffen dat u in een zeer - de badkamer beschikt over daglicht via de dakkapel en 

ruime woning binnenkomt;
 is voorzien van een ligbad, een ruime douche, een 

- de begane grond beschikt over een moderne tegelvloer dubbele wastafel en een toilet;


met strak afgewerkte plafonds en wanden;
 - de groenrijke tuin gelegen is op het zuidwesten 

- de woonkamer over een gas openhaard beschikt die waardoor u optimaal kunt genieten van de zon maar er 

voor een gezellige sfeer zorgt;
 door het volwassen groen ook diverse plekjes in de 

- de keurige keuken is voorzien van een 5 pits schaduw te vinden zijn;


gaskookplaat, afzuigkap, vaatwasser, combi-oven en - de tuin beschikt ook over een aluminium overkapping 

koelkast alsmede van een granieten aanrechtblad wat zodat uw zomeravonden worden verlengd en u zowel 

luxe en tijdloos is;
 vroeg- als laat in het jaar nog langer kan genieten van 

- er een handige bijkeuken is gerealiseerd waar de deze fantastische tuin;




“Wat een ruimte!”

- er door de groenrijke omgeving dusdanig veel privacy 

wordt gecreëerd dat u in de tuin heerlijk kunt genieten 

van alle privacy;


- de aanvaarding vanaf het tweede kwartaal in 2023 

mogelijk is;























































PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Woning - Interieur

(Gas)kachels X

Designradiator(en) X

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Slk. voorkant X

 - Slk, achterkant X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - oven X

 - vaatwasser X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - Diepvries X

 - Koelkast X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - Spiegel, douche rekje en handdoekhaken X

 - Drinkbekers en plankje voor de glazen X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/

energiebesparing

(Voordeur)bel X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Rolluiken X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Horren op alle kamers X

Schuifhordeuren beneden X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Losse koel/vries combi X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - vlaggenmast(houder) X

 - Kast in garage X

 - Overige kastjes X

 



AANTEKENINGEN

Buskeshoeven 93

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


