
VLONDERTUINEN 48, Rosmalen

Keurig afgewerkte waterwoning met 4 slaapkamers!

VRAAGPRIJS € 509.000 k.k.



KENMERKEN

Bouwjaar


 2015

Woonoppervlakte


 139 m²

Perceeloppervlakte


 113 m²

Tuin ligging


 zuidwest

Inhoud


 533 m³

Aantal slaapkamers


 4

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


- Tuingerichte woonkamer


- 4 slaapkamers


- Ruime zolder met kantoorruimte


- Tuin met volnder op het ZW


- Uitzicht op de Groote Wielenplas








Wordt Vlondertuinen 48 


uw Waare (T)huis ?



Locatie



 De Vlondertuinen is een onderdeel van de zeer geliefde 

nieuwbouwwijk 'De Groote Wielen'. Deze milieubewuste 

jonge woonwijk ligt op steenworp afstand van al de 

gewenste voorzieningen als basisscholen, kinderopvang, 

gezondheidscentrum, verschillende sportverenigingen.

Rosmalen
Vlondertuinen 48



OMSCHRIJVING

Goed om te weten: 
 - aan de voorzijde is een moderne open keuken 

- het betreft een perceel van 113 m2;
 gesitueerd met een rechte opstelling aan weerszijden. 

- de gebruiksoppervlakte wonen 139 m2 bedraagt; 
 De hoogglans witte keukeninrichting beschikt over vele 

- de ruime hal biedt toegang tot de inpandige berging, opbergkasten-/lades en inbouwapparatuur, zoals: een 5-

meterkast, toiletruimte (met wandcloset en fonteintje), pits gasfornuis met oven, afzuigkap, koelkast, vriezer, 

trapopgang naar de eerste verdieping en de woonkamer;
 combi-magnetron en een vaatwasser; 


- de woonkamer is voorzien van een antraciete tegelvloer - de royale overloop biedt toegang tot drie slaapkamers 

met comfortabele vloerverwarming en een strak en de badkamer; 


gestukadoorde wand- en plafondafwerking; 
 - alle slaapkamers zijn voorzien van een nette 

- deze ruimte beschikt over veel lichtinval door de vele laminaatvloer, grote draai-/kiepramen en strakke 

raampartijen, zoals de grote schuifpui naar het terras; 
 afwerking. Vanuit de slaapkamers aan de achterzijde 

- vanuit het zit- en eetgedeelte geniet men van prachtig heeft u tevens weids uitzicht over het water; 


zicht over het water; 
 - de volledig betegelde badkamer is ingericht met 

- bij het eetgedeelte bevindt zich een handige vloerverwarming, ruime inloopdouche, tweede toilet, 

provisiekast. Naast het opbergen van spullen geeft deze dubbele wastafel met meubel en wandkast, 

provisiekast de mogelijkheid om een extra koelkast of designadiator en instelbare mechanische ventilatie. 

vriezer te plaatsen; 
 Tevens beschikt de badkamer over een draai-/kiepraam 



“Wat een ruimte”

voor het aangename lichtinval en de natuurlijke 

ventilatie;


- de zeer royale tweede verdieping is ingedeeld met een 

vierder slaapkamer en een kantoor-/werkruimte. De 

slaapkamer is voorzien van een laminaatvloer, dakraam 

en strakke afwerking. Er bevindt zich een open 

verbinding naar de kantoor-/werkruimte. Deze ruimte is 

op dezelfde wijze afgwerkt, hetgeen voor één fraai 

geheel zorgt; 


- de werkkamer geniet van een kamerhoog raam 

waardoor men geniet van een prachtig weids uitzicht 

over het water;


- de separate bergruimte is ingericht met de 

aansluitingen voor de wasapparatuur, opstelling van de 

cv-Ketel (Intergas, 2015) en aansluiting van de 

mechanische ventilatieunit. Daarnaast biedt deze ruimte 

de mogelijkheid om spullen netjes op te bergen;


- de onderhoudsvrije tuin is gelegen op het zuidwesten 

waardoor men nagenoeg de hele dag kan genieten de 

zon. Grenzend aan de tuin bevindt zich een vlonder (circa 

6m2) die genoeg ruimte biedt om een extra zitgedeelte 

te creëren en een bootje aan te meren; 


- in de lente en zomer is er veel waterrecreatie op de 

Groote Wielenplas. Elektrische bootjes, windsurfen, 

suppen en zwemmen behoren tot de 

recreatiemogelijkheden vanuit de achtertuin en geven 

een ultiem gevoel van buiten leven;


- praktische stenen berging (voor zien van elektra) aan de 

voorzijde van de woning; 


- deze woning is volledig geïsoleerd; 


- de aanvaarding vindt plaats in overleg;















PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



AANTEKENINGEN

Vlondertuinen 48

Rosmalen



HET TEAM

Wij staan altijd voor je klaar!
Woning kopen


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

Charissa van de Wetering


 Commercieel medewerkster frontoffice

Floris Heeringa


 Vastgoedadviseur



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


