
VIOLENSTRAAT 6, Rosmalen

Op een goede locatie gelegen vrijstaande woning!

VRAAGPRIJS € 769.000 k.k.



KENMERKEN

Bouwjaar


 1974

Woonoppervlakte


 167 m²

Perceeloppervlakte


 634 m²

Tuin ligging


 zuidwest

Inhoud


 849 m³

Aantal slaapkamers


 2

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



 - Eigen oprit en garage


- Slaapkamer en badkamer op de BG


- Lichte en royale woonkamer


- Kantoor en bijkeuken


- Tuin op het zuidwesten







Wordt Violenstraat 6


uw Waare (T)huis?



Locatie


De Violenstraat is vlakbij het gezellige centrum van 

Rosmalen gelegen, waardoor alle voorzieningen op 

loopafstand zijn. Het centrum biedt u een breed scala 

aan winkels, een overdekte winkelpassage, gezellige 

horecagelegenheden en natuurlijk de weekmarkt op de 

Driesprong op donderdagmiddag.

Rosmalen
Violenstraat 6



OMSCHRIJVING

Goed om te weten: 
 


- het betreft een prachtig perceel van 634 m2; 
 - vanuit de hal is er toegang tot de kantoorruimte. Hier 

- de gebruiksoppervlakte wonen bedraagt 167 m2; 
 ligt dezelfde PVC-vloer als in de woonkamer en deze 

- de royale hal biedt toegang tot diverse vertrekken, te ruimte is voorzien van een groot raam met zicht op de 

weten: een toiletruimte (met fonteintje), bijkeuken, tuin; 


garage, trap naar de kelder, trapopgang naar de - de slaapkamer op de begane grond heeft een courante 

verdieping, slaapkamer, kantoor en de woonkamer; 
 maatvoering en is voorzien van vloerbedekking, strak 

- zodra je de deur naar de woonkamer opent word je gestucte wanden, airconditioning en een deur naar de 

verrast door de ruimte en lichtinval;
 tuin; 


- de L-woonkamer is ruim bemeten en voorzien van een - Vanuit de slaapkamer is de keurig afgewerkte 

PVC-vloer, een sfeervolle ingebouwde gas openhaard en badkamer (2015) toegankelijk. Deze is volledig betegeld 

een gestucte wand- en plafondafwerking; 
 en ingedeeld met een inloopdouche, ligbad, tweede 

- de gesloten keuken (2015) is aan de zij/voorzijde toilet voorzien van Geberit Aquaclean systeem en een 

gelegen en voorzien van een moderne uitstraling in brede wastafel met meubel. Tevens beschikt de 

hoekopstelling met veel bergruimte en alle wenselijke badkamer over comfortabele vloerverwarming en zorgt 

apparatuur, te weten: een inductiekookplaat, afzuigkap, een groot raam voor aangenaam lichtinval; 


koelkast, combi-magnetron en een vaatwasser;
 - deze woning beschikt over een courante en tevens 



“Wat een ruimte”

unieke kelder op stahoogte. Geweldig voor de 

wijnliefhebbers;


- vanaf de overloop op de eerste verdieping bereikt men 

eerst een overloop met veel bergruimte. Grenzend aan 

het portaal van alle bergruimte bevindt zich een tweede 

slaapkamer; 


- aan de andere kant van de overloop grenst een 

separate ruimte waar zich de opstelling van de cv-ketel 

(Nefit, bouwjaar 2010) en de mechanische ventilatie unit 

bevinden. Tevens bevindt zich hier een tweede 

badkamer met derde toilet, douche en een wastafel;


- de privacy biedende tuin is gelegen op het zuidwesten 

en sfeervol ingericht met diverse terrassen (rondom), 

veel groen, een prachtige overkapping (met lichtstraat) 

en toegang tot de garage; 


- de garage (voorzien van elektra) heeft een courante 

maatvoering waar men gemakkelijk een auto kan stallen. 

Grenzend aan de garage bevindt zich een berging, 

voorzien van een keukenblok met koud en warm 

stromend water. Daarnaast bevinden zich hier de 

aansluitingen voor de wasapparatuur; 


- het dak is geïsoleerd; 


- er is een bouwtechnische keuring aanwezig van deze 

woning welke u via de makelaar kunt verkrijgen;


- de aanvaarding zal in overleg plaatsvinden (indien 

gewenst kan het snel). 



























PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Woning - Interieur

(Gas)kachels X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - hang-legkast met schuifdeuren in slaapkamer 

en eiken vaste hoekkast in woonkamer

X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - jaloezieën X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - PVC vloer X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/

energiebesparing

Brievenbus X

Kluis X

Alarminstallatie X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Warmtelamp overkapping X

 

Tuin - Bebouwing

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

Overkapping X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 



AANTEKENINGEN

Violenstraat 6

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


