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KENMERKEN
Woonoppervlakte

85 m²
Inhoud

271 m³

Perceeloppervlakte

83 m²
Energielabel

C



OMSCHRIJVING
Op loopafstand van het Zuiderpark én het centrum 
van 's-Hertogenbosch is deze geheel gerenoveerde, 
uniek vrijstaand 3-kamerappartement gelegen. Het 
appartement heeft een zonovergoten woonkamer, 
balkon en privé terras met openslaande deuren op 
het zuiden. 




In 2014 is de woning geheel gerenoveerd. Zo is de 
keuken uitgebreid, badkamer vernieuwd, elektra 
vernieuwd, separaat toilet gebouwd, het gehele 
appartement nieuw gestukt en houten vloer gelegd 
en een openhaard gecreëerd. 




Indeling: 

Begane grond 

Het complex beschikt over een ruime entree/hal 
met trapopgang, intercom (2021) en een 
gezamenlijke fietsenberging.




Eerste verdieping

Middels de trap komen we op de open, brede galerij 
met de toegang tot de diverse appartementen. Ook 
bevind zich hier een extra ruime berging die bij het 
appartement hoort.




In de hal treft u de vernieuwde meterkast (extra 
groepen) en doorgang naar de verschillende 
vertrekken, waaronder de royale en natuurlijk 
belichte woonkamer, die rechtstreeks toegang biedt 
tot het zonnige balkon (Oosten) en tevens toegang 
via openslaande tuindeuren naar het zonovergoten 
terras (Zuiden), waar u heerlijk kunt genieten tijdens 
de warme zomerdagen. 




De sfeervolle woonkamer is thans ingericht met een 
twee grote loungebanken, modern gashaard met 
ingebouwd tv-meubel en een royale eettafel. Dat 
zegt al voldoende over de heerlijke ruimte in dit 
appartement. 




Alles is strak afgewerkt met een lichte whitewash 
houten vloer in het gehele appartement en heel veel 
licht van s 'morgens tot s 'avonds.


Ook de galerij aan de voorzijde biedt de mogelijkheid 
om s 'avonds heerlijk van de laatste zonnestralen te 
genieten.




De moderne halfopen keuken is voorzien van een 
hoogglans wit keukenmeubel (Siematic) en uitgerust 
met diverse apparatuur, waaronder een 4-pits 
gaskookplaat met hete lucht oven en afzuigunit, 
magnetron alsmede een wasmachine, koelkast met 
vriezer. Tevens een vaatwasmachine aansluiting.

De lichte keukeninrichting biedt een zee aan 
bergruimte en is door het grote raam aangenaam 
licht.




De twee slaapkamers zijn beiden prettig ruim van 
afmeting en hebben een moderne inbouwkast. Beide 
slaapkamers zijn rustig gelegen aan de voorzijde van 
het appartement. Ook in de slaapkamers grote 
kantel/kiep ramen, waardoor veel licht 
binnenstroomt. De hoofdslaapkamer heeft een 
ingebouwde airco systeem voor de warmere 
zomernachten. Alle ramen zijn voorzien van 
raamhorren en rolluiken.

De luxe en modern uitgevoerde badkamer (2014) is 
ingericht met een ruime inloopdouche, dubbele 
wastafel en elektrische vloerverwarming.

Tevens is er een separaat modern toilet gecreëerd.




Uniek

Het betreft hier een uniek vrijstaand geheel 
gemoderniseerd appartement binnen dit complex. Er 
zijn maar twee appartementen die vrijstaan en een 
privé terras hebben. Verder heeft de huidige eigenaar 
alle muren geïsoleerd en is onlangs het dak 
vernieuwd en geïsoleerd. Verder heeft het gehele 
appartement elektrische zonneluifels en handmatige 
rolluiken zodat u alles veilig kunt afsluiten en door de 
zonnige ligging is het energieverbruik minimaal.




Ligging 

De Zuiderpassage is een kleinschalig, rustig en 
centraal gelegen winkelcentrum, wat zich in de 
laatste jaren heeft ontwikkeld tot foodcourt. Hier 



De ligging van dit appartement op loop-/
fietsafstand van het Bossche stadscentrum met zijn 
vele voorzieningen en faciliteiten is ideaal. 

De combinatie van het stadscentrum met zijn 
diversiteit aan voorzieningen alsmede een tweetal 
kleinschalige winkelcentra met winkels voor de 
dagelijkse boodschappen in de wijk én het 
natuurgebied 't Bossche Broek op wandelafstand is 
natuurlijk zeer uniek! 




Ook de dichtbijgelegen Zuiderplas is een fantastische 
en ideale recreatiemogelijkheid in de zomer. 

Tevens zijn er diverse uitvalswegen naar de 
snelwegen A2 en A59 in de onmiddellijke nabijheid. 
Het Centraal Station is eveneens op fietsafstand. 







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 

Kanaaldijk N.W. 21a, 5707 LA in Helmond

0492 79 29 95

info@debrabantmakelaar.nl


