SLAGKAMPWEG 2, Rosmalen
Rietgedekte villa die volop luxe uitstraalt!

VRAAGPRIJS € 2.850.000 k.k.

KENMERKEN
Bouwjaar
2019

Tuin ligging
zuidwest

Woonoppervlakte
445 m²

Inhoud
1896 m³

Perceeloppervlakte
1940 m²

Aantal slaapkamers
5

Uw Waare (T)huis met o.a.:
- Riant perceel
- Prachtig vrij uitzicht
- Riante woonkeuken
- Riant overdekt terras
- Een en al luxe

Wordt Slagkampweg 2
uw Waare (T)huis?

Locatie
Landelijk gelegen maar tóch zeer centraal! U woont hier
nét buiten Rosmalen, maar het centrum is binnen enkele
minuten bereikbaar. Ook scholen en sportvoorzieningen
zijn allemaal op korte afstand gelegen. Door de gunstige
ligging t.o.v. de A2 en A59 is de algehele bereikbaarheid
daarnaast uistekend te noemen!

Rosmalen

Slagkampweg 2

OMSCHRIJVING
Enigszins verscholen achter het groen en een brede

LOCATIE:

toegangspoort staat deze stoere rietgedekte villa met

De villa staat op 1.940m2 eigen grond in een landelijk

een geheel eigen signatuur en een onweerstaanbare

gebied net buiten Rosmalen; een plek waar rust, ruimte,

charme. Grote raampartijen zorgen voor een optimale

agrarische activiteiten en natuur in balans zijn. Op korte

verbinding met de tuin en de landelijke omgeving waar u

afstand zijn vele winkels, supermarkten, sportfaciliteiten,

de zon ziet ondergaan achter de maisvelden. Van Boven

basisscholen en middelbaar onderwijs. Rosmalen heeft

architecten heeft de woonwensen van de bewoners

een eigen treinstation, de binnenstad van 's-

vertaald in een prachtig ontwerp, voorzien van een

Hertogenbosch is op fietsafstand en er is een snelle

souterrain op tuinniveau en twee bovengelegen

verbinding met de A2 (noord-zuid) en A59 (oost-west).

verdiepingen. De eikenhouten spanten, het rieten dak en

De ligging ten opzichte van Rotterdam, Amsterdam,

de Ebony Black gekleurde gevelbekleding vormen een

Utrecht, Eindhoven, Antwerpen en zelfs Düsseldorf is

interessante compositie met het metselwerk. Dankzij de

voor veel mensen een onontdekt geheim. Diverse

uitstekende isolatie en vele duurzame voorzieningen zijn

vliegvelden zijn binnen een uur te bereiken waaronder

de energiekosten verrassend laag.

Schiphol, Rotterdam The Hague en Eindhoven Airport.

“Wat een luxe!”

BEGANE GROND:

vormen een prachtige combinatie met het fijne stucwerk

Aan de linkerzijde is de strak vormgegeven uitbouw,

en het vele glas. De keukenopstelling met het kook-/

afgewerkt met hout in een prachtige Ebony Black

spoeleiland en de kastenwand met inbouwapparatuur

kleurstelling. Hier is de entree van deze villa met de

zijn gemaakt van Neolith; het toppunt van design en

ruime hal van waaruit de toiletruimte, kantoorruimte en

kwaliteit. Naast de keuken is een praktische bijkeuken/

de woonkeuken te bereiken zijn. Het kantoor is een

wasruimte met een waskoker en aan de andere zijde van

inspirerende plek om te werken waar de grote ramen en

de woonkeuken is het overdekt terras met een

de brede schuifpui zorgen voor een mooie verbinding

oppervlakte van meer dan 30m2. Glazen schuifwanden

met de tuin.

bieden de mogelijkheid om het hele jaar te genieten van
deze prachtige buitenruimte, inclusief uitzicht op de zon

Koken met het gezin, vrienden of familie is minstens zo
belangrijk als het samen genieten van een goede
maaltijd. Deze woonkeuken is ruim van formaat en een
plek om vele uren door te brengen. De vide met
hardglazen balustrade zorgt voor een verbinding met de
woonkamer en de gashaard nodigt uit voor urenlang
tafelen. De eikenhouten spanten tonen karakter en

die aan de horizon ondergaat.

SOUTERRAIN:

EERSTE VERDIEPING:

Wat u aan de voorzijde niet ziet is het prachtige

Via de prachtige trap komt u op de overloop met de

souterrain, grotendeels ingericht als woonkamer.

waskoker, een toiletruimte en de vide. Spannende

Meerdere kamerhoge ramen zorgen voor een optimale

architectuur, hoogwaardige materialen, prachtig

verbinding met het terras, de tuin en het prachtige

uitzicht en een uitstekende afwerking zijn de

landschap als achtergronddecor. Het merendeel van de

kenmerken die u ook op deze verdieping volop beleeft.

woonkamer is ingericht als zit-/tv-kamer, inclusief een
brede gashaard met een beamer die zorgt voor tv-kijken

Er zijn drie mooie slaapkamers, waaronder de

met bioscoopervaring.

hoofdslaapkamer met een grote inloopkast. Het bed is
zodanig geplaatst dat u optimaal kunt genieten van het

In de woonkamer is de toegang tot een portaal met de

prachtige uitzicht over het omliggende landschap. De

technische ruimte, een luxe toiletruimte en een deur die

tweede en derde slaapkamer zijn aan de voorzijde

uitkomt in het souterrain van het bijgebouw. Parkeer uw

gesitueerd en een van deze slaapkamers heeft een

auto in het bijgebouw, daal de trap af en loop via het

eigen douchegelegenheid met wastafel.

portaal naar de woonkamer. Veiligheid en discretie zijn

Als laatste de badkamer, te bereiken vanaf de overloop

gewaarborgd. Deze ruimte is uit te breiden met twee

en de hoofdslaapkamer.

slaapkamer.

“Uitzicht om verliefd
op te worden!”

Alle denkbare luxe is hier verenigd; het vrijstaande bad,

verbinding met het terras bij de woonkeuken. Betonnen

de grote inloopdouche, eikenhouten spanten en de

elementen vormen een scherp contrast met de

dubbele wastafel met wandkranen zijn stuk voor stuk

materialen waarmee de villa is gebouwd en zorgen

prachtige elementen in deze badkamer.

tegelijk voor een onuitwisbare indruk. In de ruimte is plek
om gasten te ontvangen, waar kinderen kunnen spelen

EXTERIEUR:
Bij het ontwerpen van de tuin heeft de tuinarchitect
(PUUR Groenprojecten) gekozen voor ingetogen
schoonheid, respectvol ten opzichte van de uitbundige
architectuur die de villa kenmerkt. Bestrating,
siergrassen, bomen, bloemen en het gazon aan de
voorzijde vormen een mooie compositie die een serene
rust uitstralen.
De achtertuin is zeer verrassend. Het niveauverschil
zorgt ervoor dat het souterrain een volwaardige
verdieping is en de zwarte trap vormt een directe

en waar u de natuur optimaal beleeft.

BIJGEBOUW:

We kunnen concluderen dat dit een villa met een geheel

Op het perceel staat een vrijstaand bijgebouw die u voor

eigen signatuur is, met dank aan Van Boven architecten.

diverse doeleinden kunt gebruiken zoals een

Eikenhouten spanten, riet, grote ramen, metselwerk en

(gedeeltelijke) functie als gastenverblijf,

de strakke aanbouw vormen de basis voor woongeluk op

kangoeroewoning of kantoorruimte. De begane grond is

uitzonderlijk hoog niveau. Wij nodigen u uit om deze

ingedeeld met een portaal dat toegang biedt aan 2

locatie, de ruimte en de sfeer ter plaatse te beleven.

volwaardige slaap -/werkkamers, een moderne

Wellicht bent u op slag verliefd…

badkamer met wastafelmeubel en toilet en een grote
ruimte die parkeergelegenheid biedt aan meerdere
auto’s.
Via een trap is het souterrain te bereiken van waaruit de
villa inpandig te bereiken is. De kelder van het bijgebouw
is geheel voorzien van vloerverwarming.

PLATTEGROND

PLATTEGROND

PLATTEGROND

PLATTEGROND

PLATTEGROND

KADASTRALE KAART

LIJST VAN ZAKEN
Blijft achter

Gaat mee

Ter overname

Woning - Interieur
(Voorzet) openhaard met toebehoren

X

Houtkachel

X

(Gas)kachels

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

- vitrages

X

- rolgordijnen

X

- jaloezieën

X

- (losse) horren/rolhorren

X

- Jaloezieën (buiten)

X

Vloerdecoratie, te weten
- vloerbedekking

X

- parketvloer

X

- houten vloer(delen)

X

Overig, te weten
- spiegelwanden
- Kapstok RVS

X
X

LIJST VAN ZAKEN
Blijft achter

Gaat mee

Ter overname

- Grote wijnkoeler (kelder)

X

- Planten incl. potten (kelder)

X

Woning - Keuken
Keukenblok (met bovenkasten)

X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten
- kookplaat

X

- afzuigkap

X

- magnetron

X

- combi-oven/combimagnetron

X

- koelkast

X

- vriezer

X

- koel-vriescombinatie

X

- vaatwasser

X

- Quooker

X

- koffiezetapparaat

X

Keukenaccessoires, te weten
- Boomstamtafel (360 x 120)

X

Woning - Sanitair/sauna
Toilet met de volgende toebehoren
- toilet

X

Badkamer met de volgende toebehoren
- ligbad

X

LIJST VAN ZAKEN
Blijft achter
- douche (cabine/scherm)

X

- wastafel

X

- wastafelmeubel

X

- toilet

X

Gaat mee

Ter overname

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing
Brievenbus

X

(Voordeur)bel

X

Alarminstallatie

X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie

X

Rookmelders

X

(Klok)thermostaat

X

Airconditioning

X

Zonnepanelen

X

Sonos, beamer, routers

X

Kantoor meubels

X

Warmwatervoorziening, te weten
- Warmtepomp

X

- WTW (2 stuks)

X

Tuin - Inrichting
Tuinaanleg/bestrating

X

Beplanting

X

Eiken balk bij put met U elementen

X

LIJST VAN ZAKEN
Blijft achter

Gaat mee

Ter overname

Tuin - Verlichting/installaties
Buitenverlichting

X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder

X

Beregening elektrisch

X

Tuin - Overig
Overige tuin, te weten
- Whirlpool
- Robotmaaiers (2 stuks)

X
X

AANTEKENINGEN

Slagkampweg 2
Rosmalen

HET TEAM
Wij staan altijd voor je klaar!
Woning kopen

Taxaties

Gratis waardebepaling

Woning ruilen

Financieel advies

Gratis zoekservice

Woning verkopen

Willem Janssen

Hanneke van der Plas

Makelaar & Taxateur Wonen

Kandidaat Makelaar /
Medewerker Backoffice

Martijn Vosmar

Aya Hustings

Jasper van den Broek

Nicole van Grunsven

Marieke van den Akker

Lonneke Snellen

Makelaar & Taxateur Wonen

Makelaar & Taxateur Wonen

Kandidaat-Makelaar

Mitchell Zenhorst
Vastgoedadviseur

Nieuwbouwconsulente

Commercieel medewerkster Frontoffice

Marketing en Communicatie specialist

Gratis

epaling

waardeb

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

Het Waare Huis

hetwaarehuis

Burg. Nieuwenhuijzenstraat 2

hetwaarehuismakelaars

5241 TC Rosmalen

