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              Wonen in 

        's-Hertogenbosch 
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Is dit jouw droomhuis?

bij de Fullservice makelaar

WELKOM

Je staat op het punt om een belangrijke 

beslissing te nemen; je zag je droomhuis en wilt 

het kopen, maar hoe zit het dan met je huidige 

huis? Krijg je wel een hypotheek rond en welke 

hypotheek sluit het beste aan bij jouw situatie?


Logische vragen die, als je je onvoldoende laat 

voorlichten, in potentie grote gevolgen met zich 

meebrengen voor jouw toekomst! Per slot van 

rekening koop of verkoop je niet elke dag een 

huis. Was het nou maar zo simpel als het 

shoppen voor je favoriete outfit… 

Met een RE/MAX makelaar ben jij in 


goede handen!

RE/MAX TOONaangevend Makelaardij 



Is een no-nonsense fullservice makelaars-

kantoor dat zich voornamelijk richt op 

Tilburg, 's-Hertogenbosch en Eindhoven. 

Onze makelaars hebben ieder hun eigen 

specialisme; ze zijn thuis in hun stad of dorp

Volg en like ons online

www.instagram.com/
remax_toonaangevend/

www.facebook.com/Remax-William-
van-de-Kamp-111756344037136

www.remaxtoonaangevend.nl
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WOONOPPERVLAKTE

73m²
INHOUD

238m³

BOUWJAAR

1963
KAMERS

3
SLAAPKAMERS

1

STATUS:


Beschikbaar






VERWARMING:


Blokverwarming





ENERGIELABEL:


E





BALKONLIGGING:


Zuiden





PARKEREN:


Voldoende  gelegenheid





BERGING:


6m2
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KOM VERDER
NEERSTRAAT 185

KOM en KIJK! En laat u verrassen



In 2020 compleet gemoderniseerd appartement met een balkon op het 
zuiden. een eigen berging en gezamenlijke fietsstalling. 




Volledig instap klaar en gesitueerd op de 6e verdieping vindt u dit luxe 
afgewerkt appartement in een net onderhouden appartementencomplex 
in de wijk Aawijk. 




Voor liefhebbers van Brabantse gezelligheid is er op korte fietsafstand de 
gezellige Bossche binnenstad.  




Op steenworp afstand vindt u recreatiegebied de Oosterplas en ook 
winkelcentrum Rivierenplein is te vinden om de hoek. 




De uitvalswegen richting de A2 en de A59 zijn gemakkelijk te bereiken. 




Het appartementencomplex beschikt over voldoende parkeerruimte voor 
uw auto(s).




Inhoud ca. 238 m3, woonopp. ca. 73 m2, bouwjaar 1963.




Dit luxe afgewerkte appartement is instap klaar en is voorzien van dubbel 
glas. 




Dus laat u verrassen en Kom en Kijk naar dit appartement! 




Ik kan u verzekeren dat u hier met veel plezier zult wonen!
















KOM






EN KIJK
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  Extra grote slaapkamer




Heerlijk

 
dromen
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WELKOM


THUIS
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     Instap klaar 
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Luxe badkamer
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PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART
NEERSTRAAT 185  'S-HERTOGENBOSCH
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LOCATIE OP DE KAART
NEERSTRAAT 185  'S-HERTOGENBOSCH
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LIJST VAN ZAKEN
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LIJST VAN ZAKEN
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LIJST VAN ZAKEN



WONEN IN 


BRABANT 


DOE JE MET 


RE/MAX

Uw makelaar:

William van de Kamp

Makelaar

06 23 74 96 72

williamvandekamp@remax.nl

www.remaxtoonaangevend.nl

Gratis waardebepaling; 


weten wat je huis waard is

Weten wat je huis waard is, is niet alleen 

handig wanneer je je huis wilt verkopen. 


Ook voor het oversluiten van je hypotheek 


of de financiering van je verbouwing is het 

fijn om de waarde van je huis te weten. 


Je huis kan zomaar een overwaarde hebben!


Overweeg je om je huis te verkopen? 


Begin dan alvast met een gratis waarde-

bepaling door één van onze makelaars!

Hoe werkt een gratis 


waardebepaling?

Uitgebreide onderhoudscheck


 


Advies over verbeterpunten


 


De marktanalyse (wat doen 


vergelijkbare huizen?)


 


Concurrentie analyse


 


Marktpositie en verkoopadvies

BETROKKEN AAN- EN VERKOOP 

MAKELAAR NOORD-BRABANT
Onze werkwijze: altijd bereikbaar en gedegen advies. 


Het gehele aan- en verkooptraject uitbesteed aan één van 

onze makelaars zodat je je volledig ontzorgd kunt voelen!

Ook ‘s avonds en in het 
weekend beschikbaar

Voor 98% van onze klanten 
vinden wij het droomhuis

Alle info die jij nodig 

hebt, wanneer je het 

nodig hebt

Wij krijgen een 9.6 

van meer dan 250 

tevreden klanten

RE/MAX TOONaangevend | Besterdplein 11 5014 HN | 013-7370163 | 

toonaangevend@remax.nl| www.remaxtoonaangevend.nl


