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Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:


Soort:


Kamers:


Inhoud:


Woonoppervlakte:


Perceeloppervlakte:


Overige inpandige ruimte:


Gebouwgebonden buitenruimte:


Externe bergruimte:


Verwarming:


Isolatie:


Energielabel:

2006


benedenwoning


2


148 m³


46 m²


0 m²


3 m²


-


-3 m²


c.v.-ketel


volledig geisoleerd


-



Omschrijving
IDEAAL STARTERSAPPARTEMENT MET ÉÉN SLAAPKAMER, RUIME BADKAMER, BERGING EN 
TWEE EIGEN PARKEERPLAATSEN, GELEGEN AAN DE DOORGAANDE WEG RICHTING HET 
BRUISENDE CENTRUM VAN

 's-HERTOGENBOSCH!




Gebruiksoppervlakte wonen: 46 m²,

Externe bergruimte: 3,20 m²,

Inhoud: 148 m³,

Bouwjaar: 2006,

Servicekosten: € 86,30 per maand.




INDELING:

Begane grond:

De gemeenschappelijke entree ligt aan de rechterzijde van het complex en is voorzien van een 
brievenbussenplateau. 

Hier bevinden zich de separate meterkast en de ruimte met de opstelling van de c.v.-combiketel.




Appartement:

Via de hal met intercom en garderobe bereikt u aan uw linkerzijde de ruime badkamer en 
anderzijds bereikt u de overige vertrekken.

De knusse woonkamer is gelegen aan de voorzijde en is voorzien van grote raampartijen en 
openslaande deuren. In de woonkamer bevindt zich tevens een extra berg-/proviesiekast. De 
keuken is uitgevoerd in een moderne kleurstelling. Deze staat in open verbinding met de 
woonkamer en is in een hoekopstelling geplaatst met diverse inbouwapparatuur, te weten; een 
vaatwasmachine, een spoelbak, een 4-pits gasfornuis, een afzuigkap en een combi-magnetron. De 
vrijstaande koel-/vriescombinatie gaat mee. Het raam in de keuken kijkt uit op de gang. 

De slaapkamer is goed bemeten en hier kunnen allebei de ramen opengezet worden. Er is 
voldoende ruimte om kasten te plaatsen. De badkamer is voorzien van een ruime inloopdouche, 
een brede wastafel met onderkast, een spiegelkast en een hangcloset. De badkamer is modern 
uitgevoerd en de wanden zijn tot volle hoogte betegeld. Het plafond is voorzien van enkele 
inbouwspotjes. 

Alle vloeren in het appartement zijn uitgevoerd met een tegelvloer. 

 

Berging

Aan de achterzijde van het complex beschikt het appartement over een houten berging, voorzien 
van elektra.




Parkeren

Bij het appartement horen twee eigen parkeerplaatsen, gelegen aan de achterzijde van het 
complex.




Ligging

Het appartement is gelegen aan een doorgaande weg en in de nabijheid van vele voorzieningen. 
In de directe omgeving is een winkelcentrum aanwezig voor de dagelijkse boodschappen. Tevens 
bevindt het appartement zich nabij station Oost en de uitvalswegen richting de A2 en de A59. Het 
stadscentrum van 's-Hertogenbosch alsmede het centrum van Rosmalen liggen op fietsafstand.




Zien wij u binnenkort?






























Plattegrond



Locatie

op de kaart



webspace.yisual.com/hintham66 a

Hintham 66 A, Rosmalen

Scan deze code en 

bekijk de woning 

op je mobiel!

Bekijk deze woning 

online!

https://edisonweg53k.nl/

