
MEESTER PIPARDUSLAAN 22, 's-Hertogenbosch

Uitgebouwd, royale woonkeuken, oprit en tuin op het westen!

VRAAGPRIJS € 498.000 k.k.



KENMERKEN

Bouwjaar


 1990

Woonoppervlakte


 143 m²

Perceeloppervlakte


 233 m²

Tuin ligging


 west

Inhoud


 547 m³

Aantal slaapkamers


 3

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


- Ruime uitbouw (begane grond)


- Prachtige woonkeuken


- Drie slaapkamers


- Fijne bergzolder


- Tuin op het Westen







Wordt Meester Piparduslaan 22


uw Waare (T)huis?



Locatie


Gelegen in de wijk 'Maaspoort', met alle gewenste 

voorzieningen binnen handbereik. Zo zijn scholen, sport-

accomodaties en diverse winkels op korte afstand 

gelegen. Daarnaast wandelt u uiteraard binnen enkele 

minuten aan de Maas en fiets u in circa 15 minuten naar 

de binnenstad van 's-Hertogenbosch!

's-Hertogenbosch
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OMSCHRIJVING

Wist u dat....
 en inbouwapparatuur, te weten:  een 5-pits gaskookplaat, 

- het een perceel betreft van 233 m2;
 afzuigkap, combi-magnetron, koffiemachine en een 

- de gebruiksoppervlakte wonen 143 m2 bedraagt;
 vaatwasser. In een uitsparing is de Amerikaanse koelkast 

- u wordt verwelkomd in een ruime open hal die toegang geplaatst.


biedt tot de meterkast, toiletruimte (met staand toilet en - de drie lichtkoepels en twee schuifpuien in de keuken 

fonteintje), berging, trapopgang naar de eerste voor aangenaam lichtinval zorgen. Tevens zorgen de 

verdieping en de woonkamer; 
 schuifpuien voor een fijne connectie met de tuin;


- u aangenaam wordt verrast door de afwerking en - de overloop op de eerste verdieping toegang biedt tot 

royale afmetingen van de woonkamer;
 drie slaapkamers en de badkamer;


- de gehele benedenverdieping is voorzien van een fraaie - alle slaapkamers zijn voorzien van een laminaatvloer, 

natuurstenen vloer met comfortabele vloerverwarming hardhouten kozijnen met dubbele beglazing en strakke 

en een strak gestucte wand- en plafondafwerking; 
 wanden in dezelfde kleurstelling, hetgeen voor één fraai 

- er een erker aanwezig is in het zitgedeelte welke zorgt geheel zorgt;


voor nog meer licht en mooi zicht op de straat;
 - de volledig betegelde badkamer is ingericht met een 

- de woonkeuken is gelegen aan de achterzijde en is bad-/douchecombinatie, wastafel en tweede toilet; 


voorzien van een moderne keukeninrichting in - u vanuit de overloop, middels een vlizotrap, toegang 

hoekopstelling met natuurstenen werkblad, bergruimte heeft tot de bergzolder waar zich de opstelling van de cv-



“Wat een ruimte!”

ketel (Intergas, 2010) en het aansluitpunt voor de 

wasmachine bevinden; 


- de onderhoudsvrije tuin (op het westen) is voorzien van 

een groot terras en een groene haag rondom. U kunt hier 

heerlijk genieten van de zon en uw privacy;


- u vanuit de hal toegang heeft tot de berging. Tevens is 

deze berging toegankelijk via de oprit. Kortom, een fijne 

plek om uw fiets te stallen; 


- de woning volledig is geïsoleerd;


- het dak in 2006 is vernieuwd;


- het buitenschilderwerk onlangs is uitgevoerd; 


- de aanvaarding in overleg plaatsvindt (indien gewenst 

kan het snel).















PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - Alle hanglampen en plafonnières X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Alle Ikea kasten X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - jaloezieën X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
 - toilet X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - toilet X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/

energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Klok)thermostaat X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - vlaggenmast(houder) X

 - Houtkachel X

 - Tuintafel, stoelen en parasol X

 



AANTEKENINGEN
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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


