
DE MISSE 3, Berlicum

Prachtige vrijstaande woning, 5 slaapkamers en riante tuin!

VRAAGPRIJS € 675.000 k.k.



KENMERKEN

Bouwjaar


 1980

Woonoppervlakte


 167 m²

Perceeloppervlakte


 552 m²

Tuin ligging


 zuidoost

Inhoud


 591 m³

Aantal slaapkamers


 5

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



 - Eigen oprit met carport


- Vrijstaande garage


- Royale woonkamer


- 5 slaapkamers


- Riante tuin met vrije ligging







Wordt De Misse 3 


uw Waare (T)huis?



Locatie


Deze woning heeft de ultieme combinatie van een 

rustige ligging, maar wel op een korte afstand van vele 

voorzieningen. Aan de voorzijde zijn alle kenmerken 

aanwezig van een rustige, kindvriendelijke woonwijk. 

Aan de achterzijde van het perceel geniet u van alle 

privacy daar grenst u aan een agrarische bestemming.

Berlicum
De Misse 3



OMSCHRIJVING

Wist u dat....
 "wintertuin";


- het een prachtig perceel betreft van 552 m2 met een - de half open keuken is voorzien van een L-inrichting 

vrije ligging aan de achterzijde;
 met bar. De keuken is voorzien van een graniet werkblad 

- de gebruiksoppervlakte wonen circa 167 m2 bedraagt en inbouwapparatuur, zoals: een gaskookplaat, 

(exclusief garage);
 afzuigkap, oven, koelkast en vaatwasser;


- u via de voorkant en zijkant van de woning de voordeur - er in de keuken tevens een praktische provisiekast 

bereikt met daarachter een royale hal voorzien van aanwezig is met een close-in boiler t.b.v. de 

aangenaam lichtinval;
 keukenkraan;


- u altijd droog binnenkomt door de aangrenzende - u vanuit de keuken toegang heeft tot de deels 

carport;
 betegelde bijkeuken. In de bijkeuken bevinden zich de 

- de woonkamer is voorzien van een tegelvloer, granol opstelling van de aansluitingen voor de wasapparatuur, 

wandafwerking in combinatie met schoonmetselwerk en een close-in boiler, wastafel en een separate toiletruimte 

een gestucte plafondafwerking met sierlijst;
 (met wandcloset en raampje);


- in het zitgedeelte een authentieke speksteenkachel is - u vanuit de bijkeuken toegang heeft tot de prachtige 

gesitueerd;
 achtertuin;


- u vanuit de eetkamer, middels harmonica deuren, - de overloop toegang biedt tot drie slaapkamers, de 

toegang heeft tot de volledig geïsoleerde, afsluitbare badkamer, een separate toiletruimte en vaste kast;




“Wat een ruimte”

- alle slaapkamers heerlijk ruim bemeten zijn en zijn 

voorzien van vloerbedekking, granol wandafwerking en 

hard houten kozijnen; 


- de slaapkamer aan de achterzijde is voorzien van een 

loggia en een vaste kast. Tevens heeft u vanuit deze 

slaapkamer toegang tot de badkamer; 


- de volledig betegelde badkamer een courante 

maatvoering heeft en is ingericht met een ligbad, 

douchecabine, bad-meubel met daarin opgenomen twee 

wastafels;


- er zich grenzend aan de overloop een separate 

toiletruimte bevindt (met wandcloset en fonteintje) én 

een vaste kast;


- u middels een vaste (open) trap de overloop van de 

tweede verdieping bereikt met aan weerszijden een 

berging. In de berging aan de achterzijde bevindt zich de 

opstelling van de cv-ketel (Nefit, 2020);


- u op de bovenste etage twee ruime slaapkamers treft, 

beiden voorzien van een Velux dakraam en bergruimte 

achter de knieschotten; 


- de prachtige en privacy biedende tuin is gelegen op het 

zuidoosten. De tuin is ingedeeld met meerdere 

terrassen, looppad, borders, sfeervolle prieel en een 

vrijstaande dubbele berging; 


- de dubbele berging is geïsoleerd en voorzien van 

openslaande deuren, een loopdeur, elektra en een 

bergzolder; 


- de twee bergingen ook prima terug te brengen zijn naar 

één grote garage;


- u via een gemeentelijk terrein toegang heeft tot de 

achtertuin middels de dubbele poort waar een 

aanhanger doorheen kan en in nabijheid een caravan 

tijdelijk kan staan voor lade-lossen; 



- er nog een tweede achterom is voor de fiets aan de 

rechterzijde van de woning;


- de aanvaarding in overleg plaatsvindt (indien gewenst 

kan het snel). 






Favoriet van verkoper:


"Wij genieten enorm van alle privacy in de achtertuin. We 

brengen veel tijd door in de volledig geïsoleerde 

"wintertuin", welke grenst aan de woning en een mooi 

zicht heeft over de tuin. En we hebben veel genoten met 

de familie van mooie zomeravonden in het prieeltje in de 

tuin. Rust en ruimte, maar toch alle voorzieningen 

dichtbij. Dat waren destijds voor ons de redenen waarom 

wij hebben gekozen om op deze plek ons droomhuis te 

bouwen. Na lang te hebben genoten is het nu tijd voor 

een volgende stap".























PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Woning - Interieur

Houtkachel X

(Gas)kachels X

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - BG: keuken losse tafel en barkrukken, 

legplanken kelder en kasten in berging

X

 - 1e en 2e verd. losse houtenkasten, 1e verd. 

stalen kast, bureaus + 2 bureaustoelen

X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 - Vloerbekleding X

 



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - Afvalbak onder wasbak X

 

Woning - Sanitair/sauna

Sauna cabine 230 volt X

Jacuzzi + koffer + beugel + trapje X

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - Zeepbakjes X

 

Badkamer met de volgende toebehoren



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - Motor bubbelapparaat incl accessoires X

 - Buiten douchekraan X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/

energiebesparing

Brievenbus X

Kluis X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Waterslot wasautomaat X

Zonnepanelen X

Zeil met ramen op Prieel aangebracht X

Router + alle Ziggo apparatuur meterkast + 

FritZ! + TV slk.

X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 - Close- in boiler in kelderkast X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Windwijzer X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

Zaagmachine X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - Kussens serre + losse tafel + koelkast 

bergingen en garage + opbergrekken + 

wandgereedschap

X

 - Buiten houtkachel + gasparaplu + ophanging 

fietsenrek

X

 



AANTEKENINGEN

De Misse 3

Berlicum



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


