
KOEPELSTRAAT 11, Rosmalen

Ruime vrijstaande woning met eigen oprit en 4 slaapkamers!

VRAAGPRIJS € 675.000 k.k.



KENMERKEN

Bouwjaar


 1975

Woonoppervlakte


 180 m²

Perceeloppervlakte


 437 m²

Tuin ligging


 zuidoost

Inhoud


 628 m³

Aantal slaapkamers


 4

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



 - Riante oprit en garage


- Ruime en lichte woonkamer


- Vier slaapkamers


- Ruime badkamer & serparate toilet


- Zonnige tuin met veel privacy







Wordt Koepelstraat 11 


uw Waare (T)huis?



Locatie


Deze locatie is zeer aantrekkelijk voor eenieder die rustig 

wenst te wonen met vele dagelijkse voorzieningen in de 

nabijheid. De Koepelstraat is een zeer rustige en veilige 

woonstraat te noemen. Voor de dagelijkse 

boodschappen is het centrum van Rosmalen op korte 

afstand gelegen

Rosmalen
Koepelstraat 11



OMSCHRIJVING

Wist u dat....
 voorzien van een L-opstelling met veel bergruimte en 

- het een prachtig perceel betreft van maar liefst 437 m2;
 inbouwapparatuur, te weten: een 4-pits gasfornuis, 

- de gebruiksoppervlakte wonen 180 m2 bedraagt;
 afzuigkap, koelkast, oven en een vaatwasser; 


- de royale hal toegang biedt tot de meterkast, - er tevens aan barretje aanwezig is waar u in de ochtend 

toiletruimte (met wandcloset + fonteintje), trapopgang heerlijk kunt genieten van een kop koffie; 


naar de eerste verdieping en de woonkamer;
 - de overloop toegang biedt tot drie slaapkamers, de 

- zodra u de deur opent naar de woonkamer u wordt badkamer, een separate toiletruimte en berging; 


verrast door de ruimte en lichtinval; 
 - het merendeel van de slaapkamers is voorzien van een 

- de woonkamer is voorzien van een combinatie van laminaatvloer en gestucte wand in combinatie met 

laminaat- en tegelvloer, een gestucte wandafwerking in behangaccenten;


combinatie met schoonmetselwerk en houten kozijnen - u via beide slaapkamers (aan de achterzijde) toegang 

met dubbel glas; 
 heeft tot het balkon (ZO). Eén van deze slaapkamers 

- in het zitgedeelte een sfeervolle openhaard aanwezig beschikt tevens over een vaste kast; 


is; 
 - de eenvoudige badkamer deels is betegeld en is 

- de woonkamer ruim bemeten is waardoor u geniet van ingedeeld met een ligbad, inloopdouche en dubbele 

een zeer royale zit- en eetkamer;
 wastafels. Middels een uitzetraam is de badkamer 

- de half open keuken aan de achterzijde is gelegen en is voorzien van natuurlijke ventilatie; 




“Wat een ruimte!”

- er zich grenzend aan de overloop een separate 

toiletruimte bevindt én een praktische berging; 


- u middels een vaste trap de overloop bereikt op de 

tweede verdieping. Vanuit hier bereikt u de vierde 

slaapkamer en berging;


- de royaal bemeten vierde slaapkamer is voorzien van 

een laminaatvloer, gestucte wandafwerking, dubbel glas 

en een mdf plafondafwerking. Tevens bevindt zich 

achter de knieschotten veel bergruimte; 


- er zich grenzend aan de overloop een royale berging 

bevindt met de opstelling van de cv-ketel (Vaillant, 2020) 

en aansluitingen voor de wasapparatuur;


- de groenrijke tuin op het zuidoosten is gelegen en is 

ingericht met meerdere terrassen (waaronder één 

verlaagd terras), een goed bijgehouden gazon, borders 

en een achterom;


- de royale garage toegankelijk is via de oprit en tuin, 

volledig is geïsoleerd en is voorzien van elektra; 


- het formaat van het perceel veel mogelijkheden biedt 

voor bijvoorbeeld een uitbouw, zwembad of 

bedrijfsruimte (mits bouwvergunning verkregen vanuit 

de gemeente); 


- het centrum van Rosmalen, met al haar dagelijkse 

voorzieningen, op korte afstand is gelegen;


- u rekening dient te houden met modernisatiekosten / 

klusbudget; 


- de aanvaarding in het voorjaar van 2023 plaatsvindt. 















PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Woning - Interieur

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

 - Linnenkast, toiletmeubel X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - schilderij ophangsysteem X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - Douche gordijn X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
 - Spiegels, handoek hangers X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/

energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Bebouwing

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

(Broei)kas X

Plato's garage X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - vlaggenmast(houder) X

 - Grasmaaier en trimmer, snoeischaar X

 - Overig tuingereedschap X

 



AANTEKENINGEN

Koepelstraat 11

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


