
OUDE BAAN 2 F, Rosmalen

 Een royaal 3/4-kamer appartement nabij het centrum!

VRAAGPRIJS € 639.000 k.k.



KENMERKEN

Bouwjaar


 2007

Woonoppervlakte


 129 m²

Servicekosten


 ca. € 207 euro

Balkon ligging


 zuiden

Inhoud


 449 m³

Aantal slaapkamers


 2

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



 - Eigen parkeerplaats


- Een ruim balkon


- 2 slaapkamer (3 of 4 mogelijk)


- Een grote woon -/leefruimte


- Gemeenschappelijke ruimte







Wordt Oude Baan 2 f 


uw Waare (T)huis?



Locatie


Het fraaie appartementencomplex D'n Bies is gelegen 

aan de rotonde Molenstraat / Oude Baan, op loopafstand 

van De Molenhoekpassage, het centrum van Rosmalen, 

bushalte en NS station. Alle uitvalswegen en verdere 

voorzieningen bevinden zich op korte afstand van het 

appartement.

Rosmalen
Oude Baan 2 f



OMSCHRIJVING

Goed om te weten:
 - de masterbedroom is ruim van formaat en beschikt 

- de gebruiksoppervlakte wonen 129 m2 bedraagt;
 daardoor over voldoende ruimte voor een (vaste) 

- alles is gelijkvloers en het gebouw is voorzien van een kastenwand;


lift;
 - de tweede slaapkamer is eveneens van een goed 

- het complex D'n Bies is nabij het centrum van Rosmalen formaat en te gebruiken als logeerkamer of werkruimte;


gelegen;
 - het is mogelijk (zie optionele plattegrond) om nog 1 of 

- bewoners van dit complex zijn met name tevreden over 2 (slaap-)kamers extra te realiseren;


de veiligheid, het gemak en de ligging;
 - de complete badkamer heeft een wastafelmeubel, een 

- u kunt middels een overdekte entree (droog) het ligbad, een douche en een tweede toilet;


appartement betreden;
 - er is voldoende bergruimte aanwezig is in het 

- het balkon is (deels) overdekt zodat u al snel buiten appartement;


kunt zitten;
 - de berging -/bijkeuken is vanuit de hal bereikbaar en 

- er is een royale woon -/leefruimte aanwezig met een beschikt tevens over de wasmachineaansluiting en de 

zitgedeelte en een eetgedeelte;
 opstelling van  de CV ketel (AWB, 2009) en ventilatie unit;


- de moderne keuken beschikt over een wandopgestelde 


keukeninrichting met boven en onderkasten. Tevens is 


alle gangbare inbouwapparatuur aanwezig;
 




“Wat een ruimte”

- er kan gezamenlijk gebruik gemaakt worden van de 

binnentuin waar u in de zomer heerlijk kunt vertoeven 

met medebewoners en/of gasten;


- u kunt gebruik maken van de multifunctionele ruimte 

''Biesonder'' welke de beschikking heeft over een 

keukenblokje, een gezellig barretje en toiletten;


- de parkeerplaats en ruime berging (met elektra) zijn in 

de parkeerkelder gelegen;


- de maandelijkse bijdrage aan de VVE bedraagt circa € 

207,- ;


- er zijn 58 (gezamenlijke) zonnepanelen aanwezig;


- het appartement is op korte termijn beschikbaar.














































PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Losse kast kleine slaapkamer X

 - stellingkast 'berging' (ruimte waar installatie 

hangt)

X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - Screens raam/ deur kleine balkon X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
 - vriezer X

 - vaatwasser X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - keukenkasten tegenover keukenblok X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/

energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Screens X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - HR - WTW installatie X

 - combiketel en expansievat X

 - klokthermostaat / kamerthermostaat X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - vlaggenmast(houder) X

 



AANTEKENINGEN

Oude Baan 2 f

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


Medewerker Backoffice



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


