
BRABANTHOEVEN 148, Rosmalen

Ruime woonkamer, zonnige tuin en groene woonomgeving!

VRAAGPRIJS € 369.000 k.k.



KENMERKEN

Bouwjaar


 1981

Woonoppervlakte


 100 m²

Perceeloppervlakte


 148 m²

Tuin ligging


 zuidwest

Inhoud


 395 m³

Aantal slaapkamers


 3

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


- Royale woonkamer


- Diverse opbergmogelijkheden


- Mogelijkheid voor 4 slaapkamers


- Zonnige tuin met veel privacy


- Groene woonomgeving







Wordt Brabanthoeven 148


uw Waare (T)huis?



Locatie


Gelegen in de gewilde en kindvriendelijke wijk 

'Sparrenburg'. Hier woont u tussen het groen en op loop-

afstand van het bos en de Zandverstuiving. 


Daarnaast zijn scholen op loopafstand gelegen en bent u 

binnen enkele minuten op het NS station of in het 

centrum.

Rosmalen
Brabanthoeven 148



OMSCHRIJVING

Goed om te weten:
 slaapkamers en een geheel betegelde badkamer met een 

- de entree -/hal biedt toegang tot de toiletruimte met douchecabine, toilet, wastafel en 

fonteintje, de meterkast, de woonkamer en de wasmachineaansluiting;


trapopgang naar de eerste verdieping;
 - alle slaapkamers zijn voorzien van een nette 

- de woonkamer is ruim bemeten en voorzien van een laminaatvloer;


praktische trapkast, een eiken parketvloer, een granol- - in de hoofdslaapkamer een dakkapel voor extra ruimte 

en spuitwerk wandafwerking en een sfeervolle schouw zorgt;


met open haard;
 - een vaste trap biedt toegang tot de zolderverdieping 

- het is heerlijk licht in de woonkamer door de grote met de opstelling van de CV ketel (Nefit, 2020);


raampartijen aan de achterzijde van de woning;
 - het is mogelijk op deze verdieping een 4e slaapkamer 

- de keuken is aan de voorzijde van de woning gelegen, te realiseren;


heeft een hoekopgestelde inrichting met boven- en - de achtertuin is op het zuidwesten gelegen en voorzien 

onderkasten, een kunststof werkblad en is voorzien van van meerdere terrassen, grote borders en een achterom;


(inbouw)apparatuur, zoals: een 4-pits gaskookplaat, - de (fietsen)berging is aan de voorzijde van de woning 

afzuigkap, een koelkast en een aansluiting voor een gelegen en voorzien van elektra;


vaatwasser;
 - in de directe omgeving kun je vrij parkeren; 


- de eerste verdieping is ingedeeld met 3 ruime - de aanvaarding zal in overleg plaatsvinden. 










PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - losse kasten X

 - vaste kasten X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - parketvloer X

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
 - koelkast X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/

energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Zonwering buiten X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X



AANTEKENINGEN

Brabanthoeven 148

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


