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Oude Baan 2P

ROSMALEN

Soort woning

Bouwtype

Bouwjaar

Wijk

Woonopp.

Perceelopp.

Inhoud

Totaal aantal kamers

Aantal slaapkamers

Tuin

Appartement

Appartement

2007

109 m²

 m²

363 m³

3

2
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WONEN OP NIVEAU! AAN DE RAND VAN DE GELIEFDE VILLAWIJK GELE HOEVE LIGT DIT FRAAIE 

APPARTEMENT (EERSTE VERDIEPING) MET BALKON OP HET ZUIDEN EN EEN EIGEN PARKEERPLAATS EN 

AFGESLOTEN BERGING IN DE PARKEERGARAGE!

Het fraaie appartementencomplex D’n Bies is gelegen aan de rotonde Molenstraat / Oude Baan, op 

loopafstand van De Molenhoekpassage en het centrum van Rosmalen. Alle uitvalswegen en voorzie-

ningen bevinden zich op korte afstand. 

Bijzonderheden: 

- Uitstekende isolatievoorzieningen; 

- Hele appartement is voorzien van vloerverwarming; 

- Eigen parkeerplaats en afgesloten berging in de parkeerkelder; 

- De slaapkamers zijn voorzien van nieuwe laminaatvloeren;

- Het complex beschikt over een fraaie binnentuin waar het heerlijk vertoeven is; 

- Het complex beschikt over een gezamenlijke ruimte in het souterrain waar met regelmaat activiteiten 

worden georganiseerd; 

- Het complex is gebouwd met duurzame materialen; o.a. hardhouten buitenkozijnen en hoogwaardig 

isolerend glas.
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LIJST VAN ZAKEN EN KADASTER EN LOCATIE

Uitreksel uit de kadastrale kaart:

Kadastrale gemeente: Rosmalen

Kadastrale sectie + perceel: G,3892 A12

tuinaanleg/(sier)bestrating        X

beplanting/erfafscheiding        X

buitenverlichting   X

tuinhuisje/buitenberging        X

broeikas        X

vlaggenmast        X

voet droogmolen        X

rookmelders  X

brievenbus        X

(voordeur-)bel  X

veiligheidssloten  X

alarminstallatie        X

rolluiken/zonwering buiten  X

zonwering binnen        X

gordijnrails  X

gordijnen      X

vitrages      X

losse horren/rolhorren  X

rolgordijnen  X

vloerbedekking/linoleum        X

laminaat vloer  X

warmwatervoorziening, te weten        X

- c.v. met toebehoren  X

- (klok-)thermostaat  X

(voorzet-)openhaard met toebehoren,        X

te weten

- kachels        X

isolatievoorzieningen te weten

- voorzetramen        X

keuken met toebehoren, te weten

- keukenblok met bovenkasten

inclusief verlichting  X

- keuken (inbouwapparatuur)  X

- inbouwverlichting/dimmers  X

- opbouwverlichting    X

losse kasten    X

designradiator badkamer  X

legplanken        X

wastafels met accessoires        X

toiletaccessoires (toilethouder, toiletbril,

spiegel etc)  X

badkameraccessoires (spiegel, kraan,

douchescherm etc.)  X

sauna met toebehoren        X

waterslotwasautomaat    X

internetaansluiting  X

zaken die geen eigendom van de

verkoper zijn maar waarvan eventuele

leasecontracten, huurkoopcontracten

of huurcontracten zijn over te nemen

(keukens, open haarden, c.v.-ketels,

boilers, geisers):        X
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Deze brochure is door ons kantoor met de meeste zorg samengesteld aan de hand van de door de verkoper aan ons ter hand gestelde gegevens en tekeningen.

Deze informatie is geheel vrijblijvend, uitsluitend voor geadresseerde bestemd en niet bedoeld als aanbod. Ten aanzien van de juistheid van de vermelde informatie 

kan door Abelen Makelaars en Taxateurs BV geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. 

Derhalve kunnen wij geen garanties verstrekken, noch kunnen wij op enigerlei wijze eventuele aansprakelijkheid voor deze gegevens aanvaarden.
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