
WONING
TE KOOP

Burgwal 70

Vraagprijs 


€ 195.000 k.k.

De Brabant Makelaar                       
Haaghout 5

5706 PT Helmond

Oss

+31 6 36461930

info@debrabantmakelaar.nl

debrabantmakelaar.nl



KENMERKEN
Woonoppervlakte

49 m²
Inhoud

140 m³

Perceeloppervlakte

49 m²
Energielabel

E



OMSCHRIJVING
In hartje centrum, met alle voorzieningen op 
loopafstand is dit appartementencomplex werkelijk 
fantastisch gelegen. 




Op de 2e verdieping van dit goed onderhouden 
complex bevindt zich dit 2-kamer appartement met 
ruime woonkamer, 1 slaapkamer en een zonnig 
balkon met een levendig uitzicht. De woning heeft 
een woonoppervlakte van ca. 44 m² en het balkon is 
ruim 5 m².  

 

Indeling:   

Appartementencomplex   

Entree:  

Op de begane grond van het complex is de centrale 
afgesloten entree met de brievenbussen, intercom, 
de lift en de trapopgang.

 

Appartement   

Entree:  

Hal welke toegang biedt tot de keuken, slaapkamer 
en de woonkamer.

 

Woonkamer:  

De woonkamer is voorzien van een strakke vloer en 
afgewerkte wanden. Grote raampartijen zorgen voor 
veel licht en een levendig uitzicht over het 
stadcentrum. Vanuit de woonkamer is tevens het 
balkon te bereiken.




Keuken:  

De keuken is goed afgewerkt en beschikt over veel 
wensbare voorzieningen.  In de keuken is ook een 
radiator aanwezig, wat in de koudere maanden zeer 
prettig is.  

 

















Slaapkamer: 

De goed afgewerkte slaapkamer bevindt zich aan de 
voorzijde van de woning en beschikt over  
inbouwkasten. 

 

Badkamer:  

Complete en betegelde badkamer met wastafel en 
douchecabine.



















Bijzonderheden:   

- De Burgwal is de perfecte locatie voor jong en oud. 
Qua ligging dicht bij het centrum met restaurants, 
horeca en winkels op loopafstand. De perfecte kans 
voor iedereen die in het centrum wilt wonen!

- Het appartement beschikt over een ruime berging 
van 7 m²

- Voor het parkeren van uw auto kunt u een 
vergunning aanvragen bij de gemeente. Voor het 
stallen van uw fiets kunt gebruik maken van de 
gezamenlijke fietsenstalling. 

 

Interesse? Wij nemen graag de tijd voor je! Plan een 
afspraak in en we laten je de woning graag zien. Voor 
uw gemak zijn wij ook in de avond of in het weekend 
bereikbaar.  

















PLATTEGROND



PLATTEGROND BERGING



KADASTRALE KAART



LOCATIE

Woon jij straks in deze omgeving?



LIJST VAN ZAKEN



LIJST VAN ZAKEN



LIJST VAN ZAKEN



LIJST VAN ZAKEN



INTERESSE?

NEEM CONTACT OP

MET ONS KANTOOR

Link voor de bieding 

krijgt u via de mail 

Haaghout 5, 5706 PT in Helmond

+31 6 36461930

info@debrabantmakelaar.nl


