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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



ABELEN.NL

KENMERKEN

Woonoppervlakte

63 m²





 Woonkamer


21 m²





 Inhoud

199 m³





 Balkon


13 m²





 Bouwjaar

1970





 Aantal kamers


2





 Aantal slaapkamers

1





 Energielabel


G



Senecalaan 137 'S-Hertogenbosch
WONEN OP NIVEAU MET HET MOOISTE UITZICHT OVER DE SKYLINE VAN 's-HERTOGENBOSCH OP DE 
ZUIDERPLAS, HET BOSSCHE BROEK, DE PETTELAERSE SCHANS EN DE ST. JAN!

TWEE-KAMERAPPARTEMENT MET WONINGBREED BALKON GELEGEN OP HET WESTEN OP DE 13E 
VERDIEPING, IN SERVICEFLAT DE PETTELAER!




Algemeen:

Serviceflat "De Pettelaer" biedt de bewoners veiligheid, comfort en luxe met een daarbij behorende 
dienstverlening zoals o.a. een dagelijks bemande receptie, een restaurant met keuken en eigen koks en 
een huismeester. De maaltijden worden uiteraard vers bereid in de eigen keuken. Verder is er een service 
voor het inroepen van zorg, onderhoud et cetera. De balie is tijdens werkdagen altijd geopend van 08.30 
tot 18.45 uur. U kunt hier dan o.a. een taxi bestellen en postzegels kopen. Een geweldige service! Na 
kantooruren is er altijd een medewerker aanwezig die de hele nacht opgeroepen kan worden in geval van 
calamiteiten. 




INDELING:

Begane grond:

De vestibule met bellenplateau en videofooninstallatie geeft toegang tot de ruime entree met receptie, 
liften en trapopgang. Het complex beschikt over een gezamenlijke fietsenberging. 

Voor uw auto kunt u een parkeervergunning aanvragen bij de gemeente. 




Dertiende Verdieping:

Aan de voorzijde van het hoekappartement bevindt zich de berging. U betreedt het appartement via de 
ruime hal met toegang tot alle vertrekken. Aan de rechterzijde bevinden zich de toiletruimte en de ruime 
badkamer. De badkamer is royaal van afmeting (2.10 x 3.17 m), is in een lichte kleurstelling afgewerkt en 
voorzien van een inloopdouche en een wastafel met meubel. Tevens bevinden zich hier de aansluitingen 
voor de wasapparatuur.

De slaapkamer is royaal (4.85 x 3.39 m) en door de grote ramen heeft u hier genoeg daglicht. Via een deur 
bereikt u het balkon. 

De slaapkamer staat in open verbinding met de woonkamer en door de grote schuifpui bereikt u ook hier 
het grote balkon. U kunt de slaapkamer uiteraard zelf weer afsluiten van de woonkamer, doch door de 
huidige open verbinding zult u een fijne leefruimte ervaren. De woonkamer heeft een goede afmeting en 
door de woonkamerbrede schuifpui kunt u ook hier genieten van een maximale lichtinval. Via de schuifpui 
bereikt u het ruime balkon/terras waarbij u beschikt over de mooiste vergezichten. De woonkamer staat 
in een open verbinding met de keuken. De retro keuken is voorzien van diverse apparatuur. Een 
praktische bergruimte maakt deze verdieping compleet. 




Balkon:

Het riante balkon (7.62 x 1.42/2.12, zie plattegrond) is gelegen op het westen en de vergezichten reiken 
hier tot Tilburg! Een waanzinnig uitzicht! Er is meer dan voldoende ruimte voor het plaatsen van een 
eettafel met vier stoelen. De mooiste plaatjes worden hier geschoten! U waant zich in een penthouse :)!







Kortom, een leuk appartement met het mooiste uitzicht over de skyline van 's-Hertogenbosch! Vanwege 
de groene omgeving, het veilige en prettige leefklimaat in en om het complex én de vlotte 
ontsluitingswegen is deze locatie erg geliefd.
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Fijne leefruimte 
door de open 
verbindingen.
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De woonkamer heeft door de grote 

schuifpui maximale lichtinval. De 
schuifpui geeft toegang tot het ruime, 

woningbrede balkon.




De slaapkamer staat in open 
verbinding met de woonkamer. Dit is 
echter gemakkelijk weer af te sluiten.
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De badkamer is royaal van afmeting 


en is afgewerkt in een lichte

kleurstelling.




De retro keuken is voorzien van 

diverse apparatuur en heeft tevens 
nog een praktische bergkast.
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Dineren in het 
restaurant of 

genieten op het 
dakterras!
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Genieten van 
werkelijk het 
allermooiste 

uitzicht!
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PLATTEGROND
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LOCATIE OP DE KAART



WIE ZIJN WIJ …

ABELEN.NL

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
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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


