
DE BARKENTIJN 20, Rosmalen

Ruime eengezinswoning met een tuin direct aan het water! 

VRAAGPRIJS € 450.000 k.k.



KENMERKEN

Bouwjaar


 2006

Woonoppervlakte


 149 m²

Perceeloppervlakte


 147 m²

Tuin ligging


 zuidoost

Inhoud


 534 m³

Aantal slaapkamers


 3

Extra bijzonderheden


- Drie zeer royale slaapkamers


- Woning is volledig geïsoleerd 


- Eigen vlonder waar een eigen 

bootje aangelegd kan worden


- Optimaal vakantiegevoel

Wordt De Barkentijn 20 uw 


Waare (T)huis? 



Locatie


De Watertuinen is een onderdeel van de zeer geliefde 

nieuwbouwwijk "De Groote Wielen". Deze 

milieuwbewuste jonge wijk ligt op steenworp afstand 

van alle gewenste voorzieningen. Het is de unieke 

combinatie van wonen en recreëren aan het water. 

Tevens zijn de uitvalswegen op korte afstand gelegen. 

Rosmalen
De Barkentijn 20



OMSCHRIJVING

Goed om te weten: 
 een vaatwasser; 


- het een perceel betreft van 147 m2;
 - vanuit de woonkamer is er toegang tot een portaal met 

- de woonoppervlakte 149 m2 bedraagt;
 trapopgang naar de eerste verdieping; 


- achter de voordeur bevindt zich een hal die toegang - de eerste verdieping is ingedeeld met twee royale 

biedt tot de inpandige berging, toiletruimte (met slaapkamers en de badkamer; 


wandcloset en fonteintje) en de woonkamer; 
 - de ouderslaapkamer is zeer ruim van formaat en 

- de tuingerichte woonkamer is voorzien van een voorzien van een Frans balkon en een grote raampartij 

tegelvloer met comfortabele vloerverwarming, met uitzicht op het water. Indien gewenst is het met een 

spachtelputz wanden en een strakke plafondafwerking kleine ingreep mogelijk een extra slaapkamer te 

met sierlijst; 
 realiseren; 


- middels de schuifpui is de zonnige achtertuin - de volledig betegelde badkamer in ingericht met een 

toegankelijk en zorgt dit voor een prachtig verlengstuk ligbad, inloopdouche, wastafel en tweede toilet. Een 

van de woonkamer; 
 raam zorgt voor prettig lichtinval; 


- de open keuken in hoekopstelling is voorzien van een - middels een vaste trap is de derde slaapkamer 

composieten werkblad, opbergkasten/lades en bereikbaar. Deze slaapkamer is voorzien van een 

inbouwapparatuur, te weten: een inductiekookplaat, laminaatvloer en een spachtelputz wandafwerking; 


afzuigkap, koel-/vriescombinatie, combi-magnetron en - vanuit deze slaapkamer zijn de bergruimtes bereikbaar 



“Heerlijk licht”

en de aansluitingen voor de wasmachine en droger; 
 
Verkoper aan het woord: 


- de onderhoudsvriendelijke tuin is gelegen op het Als je de woonkamer binnen komt heb je het gevoel in 

zuidoosten. Achterin de tuin is een trapje aanwezig dat een vakantiewoning binnen te lopen. De grote 

toegang biedt tot de eigen vlonder waar een bootje raampartij en het verlengde zicht over het water doet 

aangelegd kan worden; 
 ons iedere dag goed. In de zomer stap je van de vlonder 

- in de warme zomermaanden is het mogelijk een in het bootje of op een sup én als het vriest in de winter 

schaduwplek op te zoeken onder de zonneluifel; 
 stap je zo met jouw schaatsen op het ijs! 


- de berging aan de voorzijde is voorzien van elektra en 


biedt ruimschoots plek voor het stallen van fietsen; 
 Benieuwd? Plan een afspraak, want misschien wordt het 

- de woning is volledig geïsoleerd; 
 wel uw Waare (T)huis.

- de woning geheel is voorzien van vloerverwarming;


- stadsverwarming aanwezig is;


- het buitenschilderwerk is onlangs 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

Designradiator(en) X

Radiatorafwerking X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Kasten slaapkamer X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - laminaat X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - spiegelwanden X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
 - schilderij ophangsysteem X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - Ring voor de handdoeken X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
 

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

Screens X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Overig



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Overige tuin, te weten

 - vlaggenmast(houder) X

 



AANTEKENINGEN

De Barkentijn 20

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


