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KENMERKEN
Woonoppervlakte

112 m²
Inhoud

392 m³

Perceeloppervlakte

142 m²
Energielabel

C



OMSCHRIJVING
Royale 4-slaapkamer eengezinswoning in rustige 
autovrije straat!




'De Rompert' is een kindvriendelijke wijk en ligt erg 
centraal. Met de fiets ben je binnen enkele minuten 
op het Centraal Station en de Bossche binnenstad. 
Een overdekt winkelcentrum bevindt zich om de 
hoek, alsmede een basisschool en kinderopvang. Met 
de auto ben je binnen enkele minuten op de 
uitvalswegen A2 en A59. 




In de wijk ligt het 'Rompert Park' met veel groen, 
speeltoestellen en ten noorden van de Rompert ligt 
het "Van Zwietenpark' rondom de Noorderplas. 




Ondanks dat de woning in een autovrije straat ligt, 
zijn er genoeg parkeermogelijkheden direct rondom 
de woning. Kortom, een heerlijke plek om te wonen! 




Indeling

Entree:

In de hal treft je de meterkast, toiletruime, vaste 
trapopgang naar de eerste verdieping en toegang tot 
woonkamer.




De woonkamer is ruim bemeten en door grote 
raampartijen fraai, natuurlijk belicht. 

Door een toegangsdeur in de woonkamer is direct de 
tuin te bereiken, gezellig om hier 's zomers op het 
terras te zitten!




Tevens staat de woonkamer in directe verbinding 
met de openkeuken, wat een ruimtelijk gevoel geeft. 

De L-vormige keuken is groot en voorzien van: 
gaskookplaat, afzuigkap, inbouwcombi-magnetron, 
inbouwvaatwasser, veel opbergmogelijkheden en 
veel overige moderne voorzieningen. 




Eerste verdieping:

De overloop biedt toegang tot 2 slaapkamers, een 
berging en de badkamer.  







De grote slaapkamers bieden genoeg ruimte voor 
een tweepersoonsbed en royale (garderobe)kasten. 
In de berging is de witgoed aan- en afvoer gesitueerd 
en wordt momenteel gebruikt als kledingkamer. 




Door de ruime afmetingen van de berging is deze 
ook zeer gemakkelijk te gebruiken als hobby-/
werkkamer of gastenkamer. 

De badkamer is volledig betegeld en voorzien van: 
inloopdouche, tweede toilet, ligbad, en 2-persoons 
wastafelmeubel. 




Tweede verdieping:

De zolder is via de vaste trapopgang te bereiken. Op 
de zolder zijn 2 slaapkamers gesitueerd en tevens 
veel opbergmogelijkheden. 1 slaapkamer is wederom 
ruim genoeg voor een tweepersoonsbed en royale 
kasten, de ander is perfect te gebruiken als 
gastenkamer. 




Door de vele, royale kamers biedt deze woning 
enorm veel mogelijkheden!




Tuin:

De achtertuin is half betegeld, voorzien van veel 
groen en diep van opzet. Genoeg plek om een 
gezellig terras en zithoek te realiseren. 

Tevens heeft de tuin een achterom en een stenen 
schuur. Handig voor fietsen en scooters! 

































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.  




Onze makelaars nodigen je graag uit.





















































PLATTEGROND MET TUIN



PLATTEGROND



PLATTEGROND EERSTE



PLATTEGROND ZOLDER



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


