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Al vanaf de start van ons bedrijf kiezen wij voor een 

persoonlijke aanpak en een professionele 

dienstverlening. Onze werkwijze is dan ook niet 

pandgericht maar vooral klantgericht!





Een bewuste keuze … een keuze voor meer persoonlijke 

aandacht, eigentijdse werkwijze en een dienstverlening 

afgestemd op uw wensen. En natuurlijk een 

resultaatgerichte aanpak waarbij alle moderne 

middelen worden ingezet om de hoogste opbrengst te 

behalen. En daar nemen wij alle tijd voor.

UW NVM-MAKELAAR IN 

ROSMALEN, DEN BOSCH 

EN OMGEVING

VOLG ONS EN 

MIS NIKS

Abelen Makelaars maakt het mogelijk!

Met Abelen Makelaars en Taxateurs 

kun je zorgeloos jouw hart 

verpanden! Dé makelaar voor 

Rosmalen, ‘s-Hertogenbosch en 

omgeving!

Kijk snel verder!

WELKOM
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KENMERKEN

Woonoppervlakte

134 m²





 Perceeloppervlakte


276 m²





 Inhoud

614 m³





 Tuin oppervlakte


80 m²





 Bouwjaar

1986





 Aantal kamers


7





 Aantal slaapkamers
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Jupitersingel 12 Rosmalen
ROYALE EN INSTAPKLARE AANTREKKELIJKE 2/1-KAPWONING MET GARAGE, GELEGEN IN EEN 
KINDVRIENDELIJKE EN RUSTIGE WOONWIJK NABIJ HET CENTRUM VAN ROSMALEN!

INDELING:

Begane grond:

Via de overdekte entree aan de voorzijde van de woning betreedt u de hal met daarin de meterkast, de 
toiletruimte en de trapopgang naar de eerste verdieping. De Z-vormige woonkamer is uitgevoerd met een 
tegelvloer waaronder vloerverwarming is aangebracht. Ook is de woonkamer voorzien van 
airconditioning. Aan de voorzijde bevindt zich het zitgedeelte en aan de achterzijde het eetgedeelte. De 
open keuken is voorzien van een in hoekopstelling geplaatst keukenmeubel welke is voorzien van een 
vrijstaande koelkast, oven, zes-pits Boretti fornuis, afzuigkap en vaatwasmachine. Grenzend aan de 
keuken bevindt zich de bijkeuken met daarin een kastenwand. Hier hangt tevens de HR combi-ketel (deze 
dateert uit 2018) en bevinden zich de aansluitingen voor de wasapparatuur. Vanuit de bijkeuken bereikt u 
de heerlijke en verwarmde serre welke aan de tuinzijde is voorzien van een schuifpui. De royale garage is 
bereikbaar vanuit de serre en is voorzien van elektriciteit en een wateraansluiting en heeft een elektrisch 
bedienbare garagedeur. Hier bevindt zich ook een separate werk-/hobbykamer. Eventueel geschikt voor 
een kleine praktijk/salon aan huis.

Eerste Verdieping:

De zeer riante overloop biedt toegang tot de drie (oorspronkelijk vier) slaapkamers en de complete 
badkamer. De twee aan de voorzijde van de woning gelegen slaapkamers zijn samengevoegd tot een 
slaapkamer met aangrenzend een garderobekamer. Deze is echter eenvoudig terug te brengen in de 
oorspronkelijke staat zodat deze weer dienst kan doen als vierde slaapkamer. De moderne badkamer 
(2018) is voorzien van een wastafel (met wandmeubel), vrijhangend toilet, douche, ligbad en design 
radiator. De drie slaapkamers hebben alle een prettige maatvoering variërend van circa 8 m² tot circa 14 
m² en zijn allemaal voorzien van airconditioning. 

Tweede Verdieping:

De tweede verdieping is bereikbaar via een vlizotrap. Hier bevindt zich een zolderkamer met twee grote 
dakvensters en voldoende bergruimte. Indien een vaste trap wordt aangebracht kan deze uitstekend 
dienst doen als extra slaapkamer. In de schuinte van de kap bevinden zich voldoende bergruimten.

Tuin:

De achtertuin heeft een oppervlakte van ca. 82 m2. De tuin is deels bestraat en deels voorzien van een 
gazon. 

Er is genoeg ruimte voor de kinderen om te spelen en er zijn voldoende terrassen aanwezig om heerlijk te 
zitten!

Bijzonderheden:

- Gelegen in een aantrekkelijke woonwijk, op korte afstand van het centrum van Rosmalen en van een 
Kindcentrum;

- Gelegen aan een voor autoverkeer doodlopende straat;

- De begane grond is met uitzondering van de serre voorzien van vloerverwarming;

- Keuken met inbouwapparatuur uit 2016;

- Drie riante slaapkamers (eenvoudige mogelijkheid voor het realiseren van een vierde slaapkamer op de 
eerste verdieping):

- Grote 2e verdieping;

- Begane grond en slaapkamers voorzien van airconditioning;

- Extra hobbyruimte-/praktijkruimte/salon achter garage;

- Het binnenschilderwerk is in 2019 uitgevoerd;

- Het buitenschilderwerk is in 2020 uitgevoerd;

- De badkamer dateert uit 2018;

- Er kunnen maar liefst drie auto's gestald worden op eigen terrein;

- Alle uitvalswegen zijn op korte afstand bereikbaar.
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Z-vormige 

woonkamer met

vloerverwarming!
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De woning is voorzien van veel ramen

waardoor er een


optimale lichtinval

aanwezig is.
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De keuken is in 2016 


vernieuwd en is voorzien van

inbouwapparatuur. 




Uiteraard is ook de keuken voorzien 

van vloerverwarming.
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De complete

badkamer is in 2018


gemoderniseerd!
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Drie riante slaapkamers met 
eenvoudige mogelijkheid om weer vier 

slaapkamers te realiseren.




De ouderslaapkamer is voorzien van 
een praktische garderobekamer.
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De tuin is deels 
bestraat en deels

voorzien van een 


gazon!
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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PLATTEGROND
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KADASTRALE KAART



ABELEN.NL

LOCATIE OP DE KAART



WIE ZIJN WIJ …
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Al vanaf de start van ons bedrijf 
kiezen wij voor een persoonlijke 
aanpak en een professionele 
dienstverlening. Onze werkwijze is 
dan ook niet pandgericht maar 
vooral klantgericht!




Een bewuste keuze voor meer 
persoonlijke aandacht, eigentijdse 
werkwijze en een dienstverlening 
afgestemd op uw wensen. 

En natuurlijk een resultaatgerichte 
aanpak waarbij alle moderne 
middelen worden ingezet om voor 
u de hoogste opbrengst te behalen. 
En daar nemen wij alle tijd voor … 
bij ons geen snel georganiseerd 
open huis, maar alle tijd voor de 
koper van uw woning!




De begrippen service en kwaliteit 
worden in bijna elk commercieel 
praatje wel genoemd, maar er zijn 
maar weinig kantoren die er ook 
echt werk van maken. Bij ons kan-
toor staan deze begrippen hoog in 
het vaandel en werken wij iedere 
dag weer aan de verbetering van 
onze service. Wij evalueren onze 
dienstverlening regelmatig, volgen 
de ontwikkelingen in de huizen-
markt op de voet en stellen hoge 
eisen aan onze medewerkers.




Ervaar het zelf en nodig ons uit 
voor een vrijblijvend kennis-
makingsgesprek. U zult merken dat 
onze makelaars geen standaard 
verkooppraatje vertellen, maar wel 
een goed verhaal hebben. Niet 
voor niets waarderen onze klanten 
ons met een mooie 9,4! Door de 
NVM zijn wij niet voor niets 
beoordeeld als UITSTEKEND (met 
een knipoog naar Excellent)! En met 
resultaat! Steeds meer mensen 
kiezen ons kantoor als aankoop-
makelaar of verkoopmakelaars in 
Rosmalen of Den Bosch en 
omgeving.

Marc Abelen RM RT
NVM-makelaar (directeur)

Roos Abelen A-RM
Assistent-makelaar

Dominika Prijt
Commercieel medewerker

Angela Manders
Commercieel medewerker

Abelen Makelaars maakt het mogelijk!



VASTGOEDSTYLING

ABELEN.NL

Wij hechten veel waarde aan professionaliteit. Wij zijn Roos Abelen en 

Do Prijt en zijn gecertificeerd House of KIKI vastgoedstylisten. Wij 

hebben niet alleen oog voor detail en styling. Wij weten namelijk ook 

wat kopers verwachten. Zo maken we graag het verschil voor onze 

klanten. Wij laten uw huis opvallen door middel van professionele 

verkoopstyling en woningfotografie, wat resulteert in een hogere 

opbrengst van uw huis!



Bel of 

mail ons!


073-5212908
INTERESSE IN DEZE 

MOOIE WONING?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Burg. Mazairaclaan 2, 5242 AV Rosmalen | info@abelen.nl | 073-5212908 |abelen.nl


