
DE HOEF 470, Rosmalen

Hagelnieuw gasloos 4-kamer appartement nabij het centrum!

VRAAGPRIJS € 549.000 k.k.



KENMERKEN

Bouwjaar


 2022

Woonoppervlakte


 115 m²

Servicekosten


 ca. € 215 per maand

Balkon ligging


 zuidwesten

Inhoud


 385 m³

Aantal slaapkamers


 3

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



 - 2 eigen parkeerplaatsen 


- Een ruime loggia


- 3 slaapkamers


- Een grote woon -/leefruimte


- Nieuwe keuken en badkamer







Wordt De Hoef 470 


uw Waare (T)huis?



Locatie


Het gloednieuwe appartementencomplex De Hoef-Zuid 

is gelegen in De Hoef nabij het station van Rosmalen, op 

loopafstand van het centrum van Rosmalen, bushalte en 

andere voorzieningen zoals de Molenhoekpassage en 

sociaal cultureel centrum Perron 3.

Rosmalen
De Hoef 470



OMSCHRIJVING

Goed om te weten:
 wandopgestelde keukeninrichting met boven en 

- de gebruiksoppervlakte wonen 115 m2 bedraagt onderkasten. Tevens is alle gangbare inbouwapparatuur 

(exclusief loggia);
 aanwezig;


- alles is gelijkvloers en het gebouw is voorzien van een - de masterbedroom is ruim van formaat en beschikt 

lift;
 daardoor over voldoende ruimte voor een (vaste) 

- dit appartementencomplex in 2022 is opgeleverd en kastenwand;


geheel gasloos is; 
 - de tweede en derde slaapkamer zijn eveneens van een 

- er nog garantie rust op alle apparatuur in de woning en goed formaat en te gebruiken als logeerkamer of 

het appartement is gebouwd met Woningborg garantie; 
 werkruimte. Deze 2 slaapkamers zijn ook samen te 

- bewoners van dit complex zijn met name tevreden over voegen tot 1 grote slaapkamer;


de veiligheid, het gemak en de ligging;
 - de complete badkamer heeft een wastafelmeubel, een 

- door het gehele appartement ligt een nieuwe pvc-vloer;
 inloopdouche, een tweede toilet en een voetenbad;


- de loggia is overdekt zodat u al snel (droog) buiten kunt - er is voldoende bergruimte aanwezig is in het 

zitten;
 appartement;


- er is een royale woon -/leefruimte aanwezig met een - de berging -/bijkeuken is vanuit de hal bereikbaar en 

zitgedeelte en een eetgedeelte;
 beschikt tevens over de wasmachineaansluiting en de 

- de moderne keuken (2022) beschikt over een opstelling van de warmtepompboiler en ventilatie unit;




“Wat een ruimte”

- er kan gezamenlijk gebruik gemaakt worden van de 

binnentuin waar u in de zomer heerlijk kunt vertoeven 

met medebewoners en/of gasten;


- de 2 parkeerplaatsen en berging zijn in de 

parkeerkelder gelegen;


- de maandelijkse bijdrage aan de VVE bedraagt circa € 

215,- ;


- in dit appartement heeft u lage(re) energielasten door 

de afwezigheid van gas en de aanwezigheid van een 

warmtepomp;


- het appartement is op korte termijn beschikbaar.





















PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Woning - Interieur

Verlichting, te weten

 - losse (hang)lampen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafelmeubel X

 



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/

energiebesparing

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Warmwatervoorziening, te weten

 - Warmtepomp X

 



AANTEKENINGEN

De Hoef 470

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


