
KEIZERSTRAAT 13, Rosmalen
Ruim driekamerapprtement met zonnig en ruim balkon!

VRAAGPRIJS € 455.500 k.k.



KENMERKEN

Bouwjaar


 1996

Woonoppervlakte


 102 m²

Servicekosten


 ca. € 195,-

Balkon ligging


 Zuidwesten

Inhoud


 327 m³

Aantal slaapkamers


 2

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


- Lichte en ruime woonkamer


- 2 slaapkamers


- Zonnig en ruim balkon


- Eigen parkeerplaats en berging


- Loopafstand van het centrum







Wordt Keizerstraat 13 


uw Waare (T)huis?



Locatie


Dit appartement (Gildestaete) ligt in een rustige 

woonomgeving, direct tegen het centrum van Rosmalen. 

Alle voorzieningen die het centrum van Rosmalen biedt, 

bevinden zich op loopafstand van de woning.

Rosmalen
Keizerstraat 13



OMSCHRIJVING

Goed om te weten:
 - de complete badkamer is volledig betegeld en voorzien 

- het appartement is op de eerste verdieping gelegen;
 van een ligbad, een douchecabine met sunshower, een 

- de woonoppervlakte bedraagt 102 m2;
 wastafelmeubel en het tweede toilet;


- de zonnige woonkamer is praktisch in te delen en - er is een praktische bijkeuken -/ wasruimte aanwezig;


afgewerkt met een tegelvloer en een behang - een separaat toilet met fonteintje is via de hal 

wandafwerking;
 bereikbaar;  


- de half open keuken beschikt over een dubbele - er is één eigen parkeerplaats en een berging in de 

wandopstelling met boven en onderkasten. Tevens is de ondergelegen parkeergarage;


voorzien van diverse (inbouw)apparatuur; gasfornuis, - er is tevens een gemeenschappelijk en afsluitbare 

afzuigkap, oven, vaatwasser, koelkast en een vriezer.
 fietsenberging;


- vanuit de woonkamer is het ruime en tevens zonnige - op loopafstand van alle voorzieningen;


balkon te bereiken. Het balkon beschikt over een - gezonde Vereniging van Eigenaren;


bergkast en een elektrische zonneluifel;
 - de maandelijkse bijdrage aan de VvE bedraagt € 195,-;


- de masterbedroom is goed van formaat en heeft - de oplevering kan snel plaatsvinden.


daardoor voldoende ruimte voor een grote kastenwand;
 


- de tweede slaapkamer is te gebruiken als logeerkamer 


en/of werkkamer;
 


















PLATTEGROND



PLATTEGROND



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - lamellen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - toilet X

 - Agua Sun (infrarood licht) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/

energiebesparing

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - vlaggenmast(houder) X

 



AANTEKENINGEN

Keizerstraat 13

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


