
DE BRONKADE 1, Rosmalen

Prachtige hoekligging aan het water, eigen oprit voor 2 auto's

VRAAGPRIJS € 699.000 k.k.



KENMERKEN

Bouwjaar


 2005

Woonoppervlakte


 150 m²

Perceeloppervlakte


 292 m²

Tuin ligging


 zuidwest

Inhoud


 555 m³

Aantal slaapkamers


 3

Extra bijzonderheden


- Ligging aan het water


- Oprit met ruimte voor 2 auto's


- 2 vlonderterassen


- Heerlijke zonnige tuin met prachtig  

zicht op de waterrijke omgeving;







Wordt de Bronkade 1


uw Waare (T)huis?



Locatie


	Gelegen in de Watertuinen van De Groote WIelen waar, 

zoals de naam al doet vermoeden, water de hoofdrol 

speelt. Alle gewenste voorzieningen zoals scholen, sport-

accomodaties en winkels zijn binnen handbereik. 

Daarnaast is het centrum van Rosmalen binnen enkele 

minuten bereikbaar.

Rosmalen
De bronkade 1



OMSCHRIJVING

Wist u dat....


- de gebruiksoppervlakte wonen maar liefst 150 m2 

bedraagt (excl. serre);


- het perceel (incl. 2 vlonders) een oppervlakte van 292 

m2 heeft;


- de moderne keuken in 2016 is vernieuwd aan de 

voorzijde van de woning is gelegen en over diverse 

inbouwapparatuur beschikt (Miele combi-magnetron, 

Miele inbouw-koffieautomaat, een 5-pits gasfornuis met 

oven, afzuigkap, vaatwasser en een vrijstaande 

Amerikaanse koel-vries combinatie);


- de royale en lichte woonkamer over een moderne 

gashaard beschikt; 


- vanuit de eetkamer u middels een schuifpui toegang 

heeft tot de tuinkamer of via een loopdeur direct naar de 

tuin kunt;


- de tuinkamer is voorzien van een tweetal lichtkoepels, 

aan twee zijden een glazen schuifwand en een 

pelletkachel;


- de begane grond geheel glad is gestukadoord en 

voorzien is van een fraaie tegelvloer met comfortabele 

vloerverwarming;


- er op de eerste verdieping momenteel twee grote 

slaapkamers aanwezig zijn, maar er oorspronkelijk 3 

slaapkamers waren (eenvoudig terug te brengen in die 

situatie);


- de slaapkamers op de eerste verdieping allen afgewerkt 

zijn met glad stucwerk, een eiken lamelparket en over 

vloerverwarming beschikken;


- de masterbedroom ruim bemeten is en over een grote 

kastenwand beschikt alsmede toegang heeft tot het 

dakterras;


- de moderne badkamer (2016) is voorzien van een 

inloopdouche met inbouwkranen, een ligbad en een fraai 



“Wat een toplocatie!”

- er een separate toiletruimte aanwezig is op de eerste 

verdieping; 


- de tweede verdieping (ook met vloerverwarming) over 

een derde slaapkamer beschikt en hier met gemak een 

vierde (of zelfs vijfde) slaapkamer kan worden 

gerealiseerd;


- de CV installatie (Intergas, 2017) en de aansluitingen 

voor het witgoed ook op deze verdieping zijn gesitueerd;


- de zonnige tuin over een prachtig weids zicht op de 

waterrijke omgeving beschikt en toegang geeft tot twee 

royale vlonderterrassen aan het water.


- dat er tevens een aanlegmogelijkheid voor een boot is, 

waarmee u directe toegang heeft tot de "Groote 

Wielenplas”;


- er een vrijstaande stenen berging en een houten 

fietsenschuur aanwezig is én een achterom;


- de gehele woning over vloerverwarming beschikt;


- de buitenzijde van de woning goed is onderhouden 

(onlangs gereinigd); 


- u twee auto's kunt parkeren op eigen terrein;


- de oplevering van deze woning mogelijk is vanaf 

september 2022.















PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



AANTEKENINGEN

De bronkade 1

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


