
VERLENGDE VAN MEEUWENSTRAAT 6, Rosmalen

Royaal appartement, 2 parkeerplaatsen , fantastische tuin!

VRAAGPRIJS € 650.000 k.k.



KENMERKEN

Bouwjaar


 2004

Woonoppervlakte


 120 m²

Servicekosten

€ 354,- per maand

Tuin ligging


 zuidwest

Inhoud


 360 m³

Aantal slaapkamers


 2

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


- Gelegen op de begane grond


- Royale woonkamer


- Fantastische achtertuin (ca.150m2)


- Tuin gelegen op het zuidwesten 


- 2 eigen parkeerplaatsen




Wordt Verlengde van 

Meeuwenstraat 6 


uw Waare (T)huis?



Locatie


Dit appartement is gelegen in een kleinschalig 

appartementencomplex op loopafstand van het centrum 

van Rosmalen. Het complex biedt ruimte aan 12 luxe 

appartementen en ligt op eerste klas locatie op de hoek 

van de Deken van Roestellaan.

Rosmalen
Verlengde v Meeuwenstr. 6



OMSCHRIJVING

Wist u dat....


- de woonoppervlakte maar liefst 120 m2 bedraagt;


- de hal, voorzien van een tegelvloer, toegang biedt aan 

de toiletruimte met fonteintje, de meterkast, een 

garderobe en de woonkamer; 


- de woonkamer te bereiken is via een prachtige deur 

met glas in lood;


- de royale woonkamer (41 m2) over een prachtig 

lichtinval beschikt door de grote raampartijen, welke 

zorgen voor lichtinval ver in de ruimte; 


- de woonkamer door zijn praktische vorm ruimte biedt 

voor een zithoek en een grote eettafel aan het raam;


- er een fraaie eikenhouten visgraat parketvloer in de 

woonkamer is gelegd;


- de keuken is voorzien van een hoekopgestelde 

keukeninrichting met granieten werkblad en een 

inductie kookplaat, afzuigkap, koelkast en een 

vaatwasmachine; 


- u via de keuken de royale achtertuin kunt bereiken; 


- de toiletruimte in de hal extra groot is, waardoor deze 

rolstoel/rollator proof is;


- er twee slaapkamers in het appartement aanwezig zijn 

waarvan één met directe toegang tot de badkamer;


- de volledig betegelde badkamer is ingericht met een 

douchecabine, tweede toilet, een urinoir, een dubbele 

wastafel en een grote kast;


- een inpandige berging voldoende ruimte biedt voor het 

opbergen van diverse spullen. Tevens vindt u hier de 

aansluitpunten voor de wasapparatuur en opstelling van 

de cv-ketel (bj. 2004);


- er een (tweede) praktische bergruimte/bijkeuken 

aanwezig is;


- u zowel aan de voor- als achterzijde geniet van het 

uitzicht, met de 'reuring' aan de voorzijde en in de 



“Wat een ruimte!”

slaapkamer wordt u wakker met het uitzicht op de tuin;


- de royale en fraaie achtertuin op het zuidwesten is 

gelegen en over meerdere zitjes, diverse borders en een 

stenen berging beschikt;


- de prachtig verzorgde tuin is voorzien van diverse vaste 

planten waardoor er het hele jaar door iets in bloei staat;


- de tuin een achterom heeft vanuit de Pastoriestraat;


- u via deze achterom binnen een paar minuten op de 

Driesprong staat;


- het appartement aan de achterzijde over de volle 

breedte is voorzien van zonneluifels;


- in de afgesloten parkeerkelder bevinden zich twee 

eigen parkeerplaatsen;


- u circa € 354,- per maand aan VvE kosten betaalt;


- het centrum op loopafstand is gelegen.



















































PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Opbergkast schuur X

 - Kasten bijkeuken X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - parketvloer X

 - houten vloer(delen) X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
 - koelkast X

 - vaatwasser X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - Televisie beugel X

 

Woning - Sanitair/sauna

Badkamer met de volgende toebehoren

 - Plankje in badkamer X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/

energiebesparing

Brievenbus X

Kluis X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - Oprijplaat rolstoel bij keuken en schuur X

 



AANTEKENINGEN

Verlengde van Meeuwenstraat 6

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


