
GEERPARK 50, Vlijmen

Royale en duurzame 2-onder-1-kapwoning!

VRAAGPRIJS € 535.000 k.k.



KENMERKEN

Bouwjaar


 2017

Woonoppervlakte


 148 m²

Perceeloppervlakte


 256 m²

Tuin ligging


 noordoost

Inhoud


 615 m³

Aantal slaapkamers


 4

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



 - Prachtig vrij uitzicht 


- Ruime en lichte woonkamer


- 3 slaapkamers (5 mogelijk)


- 6 zonnepanelen en warmtepomp


- Brede achteruin met achterom







Wordt Geerpark 50 


uw Waare (T)huis?



Locatie


Deze prachtig gebouwde woning is één met de natuur 

door het prachtige uitzicht op het park. Het Geerpark is 

een fijne nieuwbouwwijk met rustige en kindvriendelijke 

straten en veel groen, waaronder het grote park aan de 

voorzijde van de woning.

Vlijmen
Geerpark 50



OMSCHRIJVING

Goed om te weten:
 opstelling is voorzien van een inductiekookplaat, 

- de woning is energiezuinig en gasloos gebouwd (2017);
 afzuigkap, combi-magnetron, koelkast en vriezer en het 

- het fraaie perceel heeft een oppervlakte van 256 m2;
 spoeleiland beschikt over de vaatwasser en veel 

- de woonoppervlakte bedraagt maar liefst 148 m2 en is bergruimte;


optioneel uit te breiden door (een gedeelte van) de - de gehele begane grond is afgewerkt met een keurige 

garage (17m2) bij de woning te trekken;
 tegelvloer in combinatie met comfortabele 

- de royale entree -/hal geeft toegang tot de meterkas, vloerverwarming; 


de toiletruimte met fonteintje, de trapopgang en de - er zijn 3 ruime slaapkamers op de eerste verdieping 

woonkamer;
 gelegen welke zijn afgewerkt met een lichte 

- de woonkamer is tuingericht, aan de achterzijde laminaatvloer;


uitgebouwd en beschikt over een prettig lichtinval;
 - de praktisch ingedeelde en moderne badkamer is 

- via openslaande (tuin)deuren is de achtertuin voorzien van een ligbad, inloopdouche, wandcloset en 

bereikbaar;
 wastafel met meubel;


- de moderne open keuken is aan de voorzijde gelegen - via een vaste trap is de royale tweede verdieping te 

en heeft een prachtig zicht op het voorgelegen park. De bereiken. Dit betreft een open zolderruimte met een 

keuken beschikt over een moderne keukeninrichting met fraaie PVC vloer, een zijraam en veel bergruimte. Tevens 

een rechte opstelling en spoeleiland met bar. De rechte is hier de standplaats voor de warmtepomp en de 



“Wat een ruimte”

aansluitingen voor de wasapparatuur;
 
Verkopers aan het woord:


- op deze verdieping zijn gemakkelijk 2 slaapkamers te Wonen op Geerpark 50 betekent wonen is een fijne en 

realiseren;
 gemoedelijke duurzame nieuwe wijk en je thuis voelen in 

- de achtertuin is gelegen op het noordoosten en een heerlijk ruime woning met een prachtig uitzicht op 

voorzien van diverse borders, een net gazon, diverse het park. Zit je s'avonds op de bank en is het helder weer 

terrassen en een achterom. Er is altijd een plekje in de dan kun je een adembenemende gekleurde 

zon én in de schaduw te vinden;
 zonsondergang zien boven het groene park. Ook in de 

- de aangebouwde garage (17 m2) is via de tuin achtertuin is het heerlijk vertoeven. In de zomer heb je 

bereikbaar;
 vrijwel de gehele dag een heerlijk zonnetje in de tuin; 

- er is een ruime oprit aanwezig die plaats biedt aan 2 s'ochtends vroeg op het terras en vanaf de middag in het 

auto's;
 loungehoekje achter in de tuin. Ook in het vroege 

- de woning is volledig geïsoleerd en voorbereid op de voorjaar en de late nazomer is het nog heerlijk vertoeven 

toekomst (6 zonnepanelen en een warmtepomp met in het knusse hoekje achterin de tuin.

elektrische boiler);


- de aanvaarding zal in overleg plaatsvinden (snel is 

mogelijk).























PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Legplanken wand keuken en trapkast X

 - Grote kledingkast zolder X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - rolgordijnen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - Plisse gordijnen badkamer X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 - plavuizen X

 - PVC vloer zolderverdieping X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder 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

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Zonnepanelen X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - Poort X

 



AANTEKENINGEN

Geerpark 50

Vlijmen



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


