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TWEE ONDER EEN KAP 

WONING

TWEE BADKAMERS ZEER RUIME 
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WELKOM THUIS
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013-203 45 39
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Wonen in Rosmalen 

doe je met RE/MAX
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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 

Rosmalen, 's-Hertogenbosch en Tilburg. 

Onze makelaars hebben ieder hun eigen 

specialisme; ze zijn thuis in hun eigen stad. of 

dorp.

Volg en like ons online

www.instagram.com/
remax_toonaangevend/

www.facebook.com/toonmakelaardij

www.youtube.com/channel/
UCvOQvo9hEquITczjjs6udoA
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WOONOPPERVLAKTE

129 m²
INHOUD

495 m³
PERCEELOPPERVLAKTE

329 m²
BOUWJAAR

1959
KAMERS

4
SLAAPKAMERS

3

STATUS:


beschikbaar






VEWARMING:


CV ketel





ENERGIELABEL:


E





TUINLIGGING:


zuid-oost





PARKEREN:


eigen terrein
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KOM VERDER
ASTERSTRAAT 13

KOM en KIJK en maak kennis met deze verrassende tweekapper met veel 
mogelijkheden om uw eigen droomwoning te realiseren






Als je via de entreehal met toilet, garderobe en meterkast de woonkamer 
binnenkomt proef je meteen de sfeer die de woning ook aan de 
buitenzijde uitstraalt. 

Een warm welkom, het gevoel van thuiskomen.






De vele lichtinval, de vele mogelijkheden die je hebt om de ruime living 
(ca. 28m2) naar eigen wens in te richten maken dit een unieke woning.






Ook het vrije uitzicht aan de voorzijde is een pluspunt. 

Door de brede raampartij is het overal waar je bent in de woonkamer 
heerlijk licht en haal je het buitenleven een beetje binnen.






En de afwerking is in orde, met op de begane vloer een houten 
parketvloer en net stucwerk en op de eerste verdieping luxe 
vloerbedekking in de hal en laminaat in de slaapkamers. Op deze 
verdieping vind u ook gedeeltelijk stucwerk.






De keuken (ca. 15,2 m2) heeft een prominente plek in de woning waardoor 
er een fijne woonkeuken is gecreëerd met voldoende ruimte is dit een fijne 
plaats om te vertoeven. 

Deze keuken is uitgerust met een heteluchtoven combi-oven, afzuigkap en 
een gaskookplaat. 

Met een ruime koelkast en vaatwasser is deze keuken meer dan voldoende 
uitgerust.






Aansluitend aan de keuken bevind zich de grootste badkamer (ca. 8,2 m2) 
met hoekbad/jacuzzi, douchecabine, zwevend toilet, dubbele wastafel en 
designradiator. 

Met uitstek dus een plek waar je lekker bijkomt na een inspannende dag.






Naast de badkamer bevind zich de enige slaapkamer (ca. 11,6 m2) op de 
begane grond.

De laatste ruimte op de begane grond is de bijkeuken waar je de 
aansluitingen vind voor de wasmachine en droger.






Via de bijkeuken komt u in de zeer ruime bedrijfshal (82 m2). 

Op deze ruimte rust een bedrijfsbestemming met uitzondering van 
detailhandel.  

U dient rekening te houden met twee soorten overdrachtsbelasting, 
wonen (2%) en bedrijfsmatig (8%).






In de hal/garage kun je via een vaste trap de grote kelder ( 44,8 m2) 
bereiken die u veel extra opslagruimte bied. . 


VRAAGPRIJS 

€ 485.000 K.K.
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Wist u dat:

* U kunt parkeren op uw eigen royale oprit en in de ruime bedrijfshal. 

* De grote bedrijfshal aansluiting heeft voor gas, licht en water.

* De bedrijfshal een eigen meterkast en ruime kelder heeft.

* De ruime woonkamer een strak gestukt plafond heeft.

* De aparte leefkeuken veel inbouwapparatuur heeft zoals oven, combi-oven vaatwasser en koelkast.

* De achtertuin vrijwel geheel verhard is en daardoor onderhoudsarm. 

*  De stenen bedrijfshal bij woning te bereiken is via de oprit.

*  In de bijkeuken zijn de aansluitingen voor wasmachine en droger.

* Er zich twee slaapkamers, badkamer met douche en overloop op eerste verdieping bevinden.

* De grootste badkamer gedeeltelijk betegeld is en voorzien van hoekbad/jacuzzi, inloopdouche en dubbele  

   wastafel.

* De zolder op de tweede verdieping via het luik met vlizotrap te bereiken is.




Bijzonderheden

*  Energielabel E.

*  Intergas Kompakt HR-combiketel (2013).

*  Gedeeltelijk dubbel glas (alles dubbelglas, bijkeuken en slaapkamer begane grond uitgezonderd).

*  Gedeeltelijk rolluiken en screens (eerste verdieping).

*  Ideaal voor ZZP-er of MKB-er op zoek naar een woning met extra bedrijfsruimte.

*  Rosmalen-centrum op slechts twee minuten lopen.

*  Wonen in een autoluwe straat met een vrij uitzicht.

*  Overdrachtsbelasting 2% voor wonen en 8% voor bedrijfspand.




De volgende clausules worden in de koopovereenkomst opgenomen;- ouderdomsclausule/materiaalclausule




Aanvaarding: in overleg.




Door de diverse mogelijkheden die deze woning te bieden heeft en zijn locatie is het nu aan u om te komen 
beleven wat hierboven beschreven staat.

Bel of mail voor een vrijblijvende bezichtiging: RE/MAX TOONaangevend Makelaardij (William van de kamp).




Verkoopplannen of hulp nodig bij het aankopen van een woning/appartement?

Neem dan gerust contact op met RE/MAX TOONaangevend makelaardij voor een vrijblijvend gesprek.

De RE/MAX makelaar van Rosmalen, 's-Hertogenbosch e.o.!
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ZEER RUIME SLAAPKAMER

RUIMTE 

GENOEG!
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DRIE

 


SLAAPKAMERS
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TWEE BADKAMERS
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          RUIME        

   BEDRIJFSHAL
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GENIET VAN 






HET UITZICHT
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART
ASTERSTRAAT 13  ROSMALEN
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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


