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KENMERKEN
Woonoppervlakte

40 m²
Inhoud

119 m³

Perceeloppervlakte

40 m²
Energielabel

F



OMSCHRIJVING
Dit sfeervolle, instapklare (starters)appartement is op 
een zéér gunstige locatie gelegen. Stappegoor, T-
kwadraad, Jumbo Foodmarket en menig andere 
(sport)voorzieningen zijn om de hoek. 




Ook centrum Tilburg ligt op 1km afstand en naar het 
station fiets je in 6 minuten. 




Tevens ben je via de Ringbaan-Zuid binnen no-time 
op verschillende uitvalswegen naar Breda, Eindhoven 
en 's-Hertogenbosch. Kortom een TOP locatie!




Het appartement ligt op de 3e verdieping in een 
complex met lift. Door de hogere ligging geniet je 
van het fraaie uitzicht. 




Op de begane grond heb je een extra berging die erg 
gemakkelijk te bereiken is.  

Het parkeren van een auto is geen probleem doordat 
deze gratis rondom het complex kan worden 
geparkeerd.




Indeling

Begane grond:

In de centrale hal van het complex tref je de 
brievenbussen, bellentableau met intercom en heb 
je toegang tot de bergingen, het trappenhuis en de 
lift. Tevens bevindt zich op de begane grond een 
algemene fietsenstalling. 




De entree tot het complex is enkel toegankelijk via 
de intercominstallatie.




Vanuit de lift links op de 3e verdieping bevindt zich 
het appartement. Hierdoor heb je een weids uitzicht.




3e verdieping, appartement:

In de hal tref je de meterkast, toegang tot de 
badkamer en toegang tot moderne, strak afgewerkte 
woonkamer. 




De woonkamer is voorzien van grote draai/kiep 
ramen met dubbele beglazing en kunststofkozijnen, 

welke veel natuurlijk licht binnenlaten en een fraai 
uitzicht bieden op het tegenovergelegen plantsoen. 
Verder zijn de muren mooi gestukt en is de vloer 
voorzien van laminaat.




De volledig betegelde badkamer is voorzien van 
vloerverwarming, elektrische wandradiator, 
badkamermeubel, toilet en een douchecabine. 

Vanuit de woonkamer is de slaapkamer en de keuken 
te bereiken.




De slaapkamer is voorzien van een inbouwkast en is 
tevens ruim genoeg voor het plaatsen van een groot 
tweepersoonsbed en een royale garderobekast. 
Vanuit de slaapkamer geniet je wederom van het 
mooie uitzicht. 




De separate keuken is voorzien van een 4-pits 
kookplaat, RVS-afzuigkap, inbouwvaatwasser, en 
veel opbergmogelijkheden. Ook is er in de keuken 
een draai/kiep raam gesitueerd, wat erg handig is 
voor extra ventilatie tijdens het koken. 




Direct naast de keuken is de bijkeuken. Hier zijn de 
witgoed aan- en afvoer, de koel/vries-combinatie, 
de combimagnetron en de geiser (eigendom) 
gesitueerd. 





































Buitenruimte:

Aan de achterzijde van het appartement heb je een 
open balkon, welke op het westen is gelegen en 
genoeg ruimte biedt om een gezellig terras te 
realiseren. 




Bijzonderheden:

- Fraai uitzicht op park aan de voorzijde;

- Weids uitzicht achterzijde met open balkon;

- Geiser is eigendom;

- Voorzien van kunststofkozijnen met dubbele 
beglazing.

- Internet is glasvezel;

- Servicekosten per maand €139,00 (incl. € 31,00 
stookkosten);

- Winkels, scholen, zwembad, schaatsbaan, 
bioscoop, centrum en de diverse uitvalswegen op 
korte afstand gelegen.



















PLATTEGROND



PLATTEGROND BERGING



KADASTRALE KAART



LOCATIE

Woon jij straks in deze omgeving?



LIJST VAN ZAKEN



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


