
VALKENIERSINGEL 76, Rosmalen

Vrijstaande woning, kantoorruimte, eigen oprit en diepe tuin!

VRAAGPRIJS € 595.000 k.k.



KENMERKEN

Bouwjaar


 1987

Woonoppervlakte


 144 m²

Perceeloppervlakte


 305 m²

Tuin ligging


 noord

Inhoud


 547 m³

Aantal slaapkamers


 3

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



 - 13 zonnepanelen


- Eigen oprit en berging


- Lichte en ruime woonkamer


- Mooie studeer/kantoorruimte


- Mogelijkheid tot 3 slaapkamers







Wordt Valkeniersingel 76 


uw Waare (T)huis?



Locatie


Deze woning ligt in de wijk De Overlaet, een jonge 

woonomgeving in Rosmalen. De wijk is niet alleen 

voorzien van veel groen maar beschikt ook over diverse 

waterpartijen en is gelegen nabij de sportvelden. Schuin 

tegenover de woning bevindt zich een fijn park met 

speelgelegenheden voor kinderen van alle leeftijden.

Rosmalen
Valkeniersingel 76



OMSCHRIJVING

Wist u dat....
 - op deze eerste verdieping een mooie studeerkamer of 

- het een perceel betreft van 305 m2;
 kantoorruimte ligt die is voorzien van vloerbedekking en 

- de woonoppervlakte 144 m2 bedraagt;
 strak afgewerkte wanden en een dakkapel. Gezien de 

- de woning in het najaar van 2021 gemoderniseerd is en afmetingen, daglichttoetreding én verwarming kan deze 

energiezuiniger is gemaakt met een nieuwe keuken kamer voor diverse doeleinden worden gebruikt; 


inclusief apparatuur; een nieuwe schuifpui met HR++ - u vanuit de eethoek, middels de schuifpui, toegang 

glas; nieuwe kunststoffen kozijnen met HR++ glas heeft tot de zonnige achtertuin; 


(eerste verdieping); de woonkamer en de speel-/of - de nieuwe moderne keuken is voorzien van een U-

televisiekamer met een nieuwe pvc vloer en moderne opstelling met een composieten werkblad en nieuwe 

strakke- wand en plafondafwerking;
 inbouwapparatuur, te weten: inductiekookplaat, 

- het zitgedeelte aan de voorzijde is gelegen en over een afzuigkap, koelkast, vriezer, oven, combimagnetron en 

sfeervolle gashaard beschikt; 
 een vaatwasser; 


- de woonkamer een speelse indeling heeft met een - de keukendeur toegang biedt tot de tuin;


zijkamer die prima fungeert als speel-/ of televisiekamer. - u vanuit de woonkamer, middels een open trap, 

Tevens is hier een open trap gesitueerd die toegang toegang heeft tot de eerste verdieping;


biedt tot een extra kamer op de eerste verdieping boven - de eerste verdieping is ingedeeld met 2 slaapkamers 

deze speel-/of televisiekamer; 
 (oorspronkelijk 3) en de badkamer;




“Wat een ruimte”

- beide slaapkamers zijn voorzien van vloerbedekking, 

een vaste kast, kunststof kozijnen met dubbel glas en 

een Spachtelputz wand- en plafondafwerking; 


- de ouderslaapkamer een zeer courante maatvoering 

heeft en indien gewenst met een kleine ingreep terug te 

brengen is naar 2 slaapkamers; 


- de deels betegelde badkamer is ingericht met een 

ligbad, douchecabine, wastafel en tweede toilet. Het 

Velux dakraam heeft een aangename lichtinval en 

natuurlijke ventilatie, terwijl een separaat aangebracht 

ventilator voor goede vochtafvoer zorgt.


- u middels een vaste trap de voorzolder bereikt met de 

opstelling van de cv-ketel (Remeha, bj 2013), omvormer 

voor de zonnepanelen en aansluitingen voor de was- en 

droogapparatuur; 


- de zolder momenteel in gebruik is als werkruimte, 

voorzien van een vinyl vloer, 2 Velux dakramen en een  

spoelbak met wateraansluiting; 


- indien gewenst een extra slaapkamer op deze 

verdieping te realiseren is;


- de goed onderhouden tuin op het noorden is gelegen. 

Door de diepte van de tuin kunt u de hele dag genieten 

van de zon terwijl u op zomerse dagen heerlijk in de 

schaduw bij het huis kunt zitten;


- de tuin is ingericht met meerdere terrassen (waaronder 

een verhoogd terras), een vijver, borders, een stenen 

berging en achterom; 


- naast de woning een berging is gelegen met aan de 

voorzijde openslaande deuren en aan de achterzijde een 

loopdeur naar de tuin; 


- de woning is voorzien van 13 zonnepanelen; 


- de woning beschikt over energielabel B;


- de aanvaarding in overleg plaatsvindt.



















PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Woning - Interieur

(Gas)kachels X

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - PAX kast logeerk. en 3 boekenkasten X

 - Dressoir in woonk X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - PVC vloer X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
 - afzuigkap X

 - magnetron X

 - oven X

 - vaatwasser X

 - Boiler X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/

energiebesparing

Brievenbus X

Kluis X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Screens X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Waterslot wasautomaat X

Zonnepanelen X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Tuinslag X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - vlaggenmast(houder) X

 - Vlagenstok en vlag X

 



AANTEKENINGEN

Valkeniersingel 76

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


