
WEEGBREE 22, 's-Hertogenbosch

Terrasvilla  met 5 slaapkamers en prachtig vrij uitzicht!

VRAAGPRIJS € 625.000 k.k.



KENMERKEN

Bouwjaar


 2001

Woonoppervlakte


 222 m²

Perceeloppervlakte


 67 m²

(Dak)terrassen aan 
weerzijden

Inhoud


 732 m³

Aantal slaapkamers


 5

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


- Terrasvilla met weids uitzicht


- Riante woonkamer


- Vijf royale slaapkamers


- 2 Multifunctionele ruimtes (BG)


- Prachtige woonlocatie 







Wordt Weegbree 22


uw Waare (T)huis?



Locatie


Gelegen aan de rand van Empel op een prachtige locatie 

omringt door het water. Zo is het Maximakanaal op 

steenworp afstand gelegen en wandelt u binnen enkele 

minuten langs de Maas. Daarnaast zijn scholen, sport-

accomodaties en winkels op korte afstand gelegen. 

's-Hertogenbosch
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OMSCHRIJVING

Wist u dat....
 - de tweede verdieping is ingedeeld met 3 riante 

- de gebruiksoppervlakte wonen maar liefst 222 m2 slaapkamers en de badkamer;


bedraagt;
 - de masterbedroom een prachtig uitzicht over het water 

- er op de begane grond een ruime berging aanwezig; 
 heeft en over meer dan voldoende ruimte beschikt voor 

- er tevens een werkruimte en een multifunctionele een grote kastenwand;


ruimte aanwezig zijn
 - de complete badkamer is ingericht met inloopdouche, 

- u middels een loopbrug met terras bij de entree van de ligbad en een dubbele wastafel;


woning uitkomt;
 - het toilet separaat via de overloop is te bereiken;


- de hal -/entree toegang biedt aan de toiletruimte en de - er een ruime voorzolder op de derde verdieping 

woon -/leefruimte;
 aanwezig is. Hier bevindt zich de wasruimte, de CV 

- er een moderne woonkeuken aanwezig met diverse installatie en het mechanische ventilatiesysteem;


inbouwapparatuur (o.a. gasfornuis, afzuigkap, koelkast, - er op deze verdieping 2 royale slaapkamers zijn 

vriezer, en combimagnetron); 
 gerealiseerd;


- de royale woonkamer is voorzien van een fraaie - het royale dakterras via de voorzolder te bereiken is;


siergrindvloer en spuitwerk wanden;
 - u openbaar in de straat kunt parkeren;


- middels een grote schuifpui het terras over het water te - de aanvaarding vanaf medio 2023 kan plaatsvinden.


bereiken is;
 




“Wat een uitzicht!”

Favoriet van de verkoper:


Onze woning, gelegen aan het mooie Máximakanaal en 

Kanaalpark heeft talloze mogelijkheden; vissen, fietsen, 

wandelen en ga zo maar door.


Het mooiste plekje in dit huis is de woonkamer/

eetkeuken met zijn uitzicht op de prachtige natuur. Elk 

seizoen is het een prachtig schilderij, met iedere dag 

nieuwe belevenissen.


De terrassen (3) bieden nagenoeg het gehele jaar de 

mogelijkheid om buiten te genieten.


Verder beschikt onze woning over royale kamers met 

veel lichtinval. De benedenverdieping kan ingericht 

worden als speelkamer, kantoor of studio-ruimte.


Aan de voorzijde buiten kan men heerlijk, genieten van 

een hapje en drankje, aan de grote gezamenlijke 

familietafel in de schaduw van de dakplatanen.

















PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Woning - Interieur

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - Buitenlampen en plafondlampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Vaste kasten entree en ouder slk. X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 - Grindvloer X

 - Mat entree X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
 - vriezer X

 - Boiler X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - Notitie bord X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - Ophanghaak X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - Handdoekbeugels 2x, bekerhouders 3x X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/

energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - Gezamenlijke tuintafel X

 - Tuintafel X

 



AANTEKENINGEN
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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


