
PASTOOR DE LEIJERSTRAAT 43, Rosmalen

Vrijstaande woning met 5 slaapkamers en riante tuin!

VRAAGPRIJS € 725.000 k.k.



KENMERKEN

Bouwjaar


 1998

Woonoppervlakte


 204 m²

Perceeloppervlakte


 341 m²

Tuin ligging


 zuidwest

Inhoud


 738 m³

Aantal slaapkamers


 5

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



 - Eigen oprit met garage


- Royale en lichte woonkamer


- 5 slaapkamers en 2 badkamers


- Riante tuin (westen) met 

overkapping en hobbyruimte







Wordt Pastoor de Leijerstraat 43


uw Waare (T)huis?



Locatie


Deze woning kent een ligging in de wijk Hintham-Noord. 

De ruim opgezette straat straalt een rustige sfeer uit. 

Hintham ligt tussen Rosmalen en ’s-Hertogenbosch en 

kent hierdoor een uitstekende bereikbaarheid. Vele 

voorzieningen zijn in de nabije omgeving bereikbaar, 

zoals winkels en basisscholen.

Rosmalen
Pastoor de Leijerstraat 43



OMSCHRIJVING

Goed om te weten....
 - de pvc vloer is doorgelegd in de keuken, hetgeen een 

- de woning heeft een prachtige perceelgrootte van 341 fraai en ruimtelijk gevoel geeft. De royale woonkeuken 

m2;
 biedt veel ruimte voor een eettafel van bourgondisch 

- de gebruiksoppervlakte wonen bedraagt maar liefst formaat;


204 m2;
 - een grote schuifpui zorgt ervoor dat het binnen bij het 

- de ruime hal biedt toegang tot de garderobe, buiten wordt betrokken en andersom. Dit wordt 

meterkast, volledig betegelde toiletruimte (met versterkt door de terrastegels in hetzelfde formaat en 

wandcloset en fonteintje), trapopgang, trapkast en eveneens met houtlook; 


woonkamer;
 - de schuifpui is voorzien van elektrisch bedienbare 

- de woonkamer heeft een courante maatvoering en is screens;


voorzien van een pvc vloer en een strakke wand- en - de moderne hoogglans witte keuken is een ware 

plafondafwerking; 
 eyecatcher in deze ruimte! De keuken is ingedeeld met 

- door de raampartijen aan de voor- en achterzijde én de een groot kookeiland, een opvallend breed wandmeubel 

schuifpui naar de tuin geniet men hier optimaal van het en een grote lichtstraat. Tevens biedt een airco hier in de 

prettige lichtinval; 
 warme zomermaanden de nodige comfort en kan deze in 

- de woonkeuken staat in (half) open verbinding met de de winter ook (bij)verwarmen;   


woonkamer en is aan de achterzijde gelegen;
 - de keuken is voorzien van inbouwapparatuur, te weten: 



“Wat een ruimte”

een inductiekookplaat, afzuigkap, koelkast, vriezer, 

combi-oven/magnetron met een warmhoud lade 

eronder, oven, vaatwasser en een Quooker met 

plintboiler (van het merk Franke); 


- vanuit de keuken is de garage toegankelijk die 

momenteel in gebruik is als bijkeuken. Hier bevinden 

zich de aansluitingen voor de wasapparatuur, een vaste 

kast én een tweede keuken met opbergkasten en een 

spoelbak; 


- de overloop biedt toegang tot drie slaapkamers en de 

badkamer;


- alle slaapkamers zijn voorzien van een laminaatvloer, 

strak gestucte wanden (in combinatie met 

behangaccenten), spuitwerk plafond en hardhouten 

kozijnen met dubbel glas;


- de moderne badkamer (2020) is volledig betegeld en 

ingedeeld met een ruime inloopdouche (met 

sunshower), 


 mechanische ventilatie, een tweede toilet, dubbele 

wastafel met meubel én wandmeubel en een spiegel met 

verlichting en bluetooth voor het afspelen van muziek;


- de overloop op de tweede verdieping biedt toegang tot 

twee slaapkamers en de tweede badkamer; 


- beide slaapkamers zijn ruim van opzet en voorzien van 

een laminaatvloer en vaste kast. De slaapkamer aan de 

achterzijde beschikt over een dakkapel met elektrische 

rolluiken en inbouwspots; 


- de volledig betegelde badkamer (2020) is ingericht met 

een wastafel met meubel en inloopdouche. Een dakraam 

zorgt voor daglichttoetreding en een vaste kast voor de 

nodige opslagcapaciteit. De opstelling van de cv-ketel 

(Intergas HR ECO, 2014) is eveneens in de kast te vinden;


- in deze privacy biedende tuin geniet men volop van het 

buitenleven. De tuin is opnieuw aangelegd in 2020 en 



-  achterin de tuin bevindt zich een verhoogd terras met 

overkapping. Dit terras is sfeervol ingericht en voorzien 

van een lichtstraat en inbouwspots. Vanaf dit terras is er 

toegang tot de hobbyruimte;


- de hobbyruimte is momenteel in gebruik als atelier. 

Door de grote ramen en de lichtkoepel is de 

daglichttoetreding hier zeer aangenaam. Tevens is deze 

ruimte voorzien van een spoelbak; 


- vanuit de tuin is er toegang tot de berging. De berging 

(voorzien van elektra) biedt voldoende ruimte voor het 

stallen van fietsen en men via een deur aan de voorzijde 

meteen op de fiets stapt; 


- op eigen terrein kan er één auto geparkeerd worden. 

Tevens zijn er voor de deur voldoende 

parkeermogelijkheden;


- het buitenschilderwerk is uitgevoerd in 2020;  





- de dagelijkse voorzieningen zijn op korte afstand 

gelegen; 


- de aanvaarding vindt in overleg plaats; 





























PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Woning - Interieur

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - vaste kasten (inbouw) X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 - PVC vloer X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
 - vriezer X

 - vaatwasser X

 - Quooker X

 - koffiezetapparaat X

 

Keukenaccessoires, te weten

 - Oven en magnetron in garage annex 

bijkeuken

X

 - Warmhoud lade 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

 - wastafelmeubel X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 - Sunshower X

 



LIJST VAN ZAKEN

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

energiebesparing

(Voordeur)bel X

Alarminstallatie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Screens X

Rolluiken X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Waterslot wasautomaat X

Zonnepanelen X

Oplaadpunt elektrische auto X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X



LIJST VAN ZAKEN

Blijft achter Gaat mee Ter overname
Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

vijver met vissen X

Sproei installatie X



AANTEKENINGEN

Pastoor de Leijerstraat 43

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


