
HET BLAZOEN 49, Rosmalen

Hoogwaardig afgewerkte vrijstaande woning 

VRAAGPRIJS € 849.000 k.k.



KENMERKEN

Bouwjaar


 2016

Woonoppervlakte


 169 m²

Perceeloppervlakte


 330 m²

Tuin ligging


 west

Inhoud


 758 m³

Aantal slaapkamers


 4

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


- Hoogwaardig afwerkingsniveau


- Royale en sfeervolle woonkamer


- 4 Slaapkamers


- Dakterras (op het westen)


- Eigen oprit en garage 

Wordt Het Blazoen 49 uw Waare 

(T)huis? 



Locatie


Deze woning ligt op een markante hoek in de 

hagelnieuwe woonwijk "De Hoef" in Molenhoek 

(Rosmalen-Zuid). Deze luxe woning ligt op korte afstand 

van zowel het centrum van Rosmalen als de 

(vernieuwde) Molenhoekpassage, speeltuin "Het 

Kwekkeltje" en zwembad "Kwekkelstijn". 

Rosmalen
Het blazoen 49



OMSCHRIJVING

Goed om te weten: 
 inbouwkast, shutters en stalen deuren naar de 

- het een hoekperceel betreft van 330 m2;
 woonkeuken; 


- de gebruiksoppervlakte wonen 169 m2 bedraagt - het eetgedeelte heeft een courante maatvoering 

(exclusief garage);
 waardoor een grote eettafel hier fantastisch tot z'n recht 

- deze woning een hoogwaardig afwerkingsniveau kent;
 komt. De hangende gashaard zorgt hier voor een extra 

- men wordt verwelkomd in een ruime hal die toegang sfeertje; 


biedt tot de moderne toiletruimte (met fonteintje), - de keuken is gelegen aan de voorzijde en voorzien van 

meterkast, bergruimte, trapopgang naar de eerste een moderne keukeninrichting met een schiereiland, 

verdieping en de keuken; 
 rechte opstelling én kastenwand. De keuken beschikt 

- de gehele begane grond is voorzien van een prachtige over diverse inbouwapparatuur, te weten: een 

houten vloer in visgraat motief met ingefreesde band en inductiekookplaat, afzuigkap, stoomoven, koelkast, 

bies, comfortabele vloerverwarming en een strakke vriezer en een vaatwasser; 


wand- en plafondafwerking met sierlijst;
 - de ruime overloop biedt toegang tot 3 slaapkamers en 

- het zitgedeelte geniet van veel lichtinval door de de badkamer. Alle slaapkamers zijn strak afgewerkt en 

(dubbele) openslaande deuren naar de tuin en een raam voorzien van draai-/kiepramen met dubbel glas en een 

in de zijgevel;
 houten vloer in visgraat motief (m.u.v. de 

- de woonkamer is luxe afgewerkt met een prachtige ouderslaapkamer); 




“Wat een sfeertje”

- middels een deur in de ouderslaapkamer is een 

dakterras bereikbaar (W);  


- één van de slaapkamers is momenteel in gebruik als 

stijlvolle inloopkast; 


- de badkamer is ruim van opzet en voorzien van een 

beton ciré vloer, wand- en plafondafwerking. De 

badkamer is van alle gemakken voorzien, te weten: een 

inloopdouche, ligbad, meubel met moderne waskom en 

een tweede toilet; 


- middels een vaste trap is op de tweede verdieping 

direct de vierde slaapkamer bereikbaar. De slaapkamer is 

voorzien van een houten vloer in visgraat motief en een 

strakke wandafwerking. Een dakkapel en raam in de 

zijgevel zorgen voor prettig lichtinval. 


- in deze slaapkamer geniet men van de prettige hoogte, 

hetgeen het gevoel van ruimtelijkheid eens te meer 

versterkt 


- grenzend aan de vierde slaapkamer bevindt zich een 

berging met de opstelling van de cv-ketel (Intergas, 

2017), mechanische ventilatie unit en aansluitingen voor 

de wasapparatuur;


- de tuin is gelegen op het westen waardoor het heerlijk 

vertoeven is na het werk. De tuin is ingedeeld met een 

groot terras met zonneluifel, een gazon, borders en 

achterom; 


- de garage is in spouw gebouwd en voorzien van elektra;


- het buitenschilderwerk is in 2019 uitgevoerd; 


- comfort, afwerking en kwaliteit zijn de sleutelwoorden 

van deze woning; 


- het station direct om de hoek ligt; 


- de aanvaarding in overleg plaatsvindt (indien gewenst 

kan het snel).















“Wat een ruimte”









PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Inbouwkast twv €15.000,- (eiken zwart 

gebeitst)

X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - Compleet interieur / meubilair Eric Kusters 

SAStyle

X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - parketvloer X

 - houten vloer(delen) X

 - Visgraatvloer van boven naar beneden X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
 - Visgraatvloerwaarde €27.000,- massief 

eikenvisgraat met messingbies

X

 

Woning - Keuken

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 - Stoomoven X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/

energiebesparing

Zonwering buiten X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Beplanting X

Olijfboom X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - Eventueel igh end outdoorkitchen over te 

nemen met green egg en Pittcooking (prijs in 

overleg)

X

 



AANTEKENINGEN

Het blazoen 49

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


