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€ 265.000 k.k.
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KENMERKEN
Woonoppervlakte

86 m²
Inhoud

270 m³

Perceeloppervlakte

86 m²
Energielabel

E



OMSCHRIJVING
4-kamer appartement met prachtig uitzicht op 
rustige centrale locatie!




Gelegen op de 8e verdieping is dit opvallend ruim en 
luxe 4-kamer appartement met fraai weids uitzicht, 
o.a. over de achterliggende waterpartij. 




De Roosstraat is rustig en erg centraal gelegen. Zo ligt 
winkelcentrum 'Kort Ambacht' op slechts 50 meter 
afstand en zijn enorm veel overige voorzieningen 
direct binnen handbereik, waaronder: (basis)scholen, 
huisartspraktijk, bushaltes, het NS Station, het 
Develpark en Beatrixpark, sportclubs, 
horecagelegenheden en nog veel meer.

Tevens ligt de A16 direct om de hoek. 




Indeling

Begane grond:

Representatieve centrale entree met toegang tot de 
bergingen, de brievenbussen, het bellentableau en 
een intercomsysteem. Separate gesloten hal met 
toegang tot de 2 liften en de trapopgang. 




8e verdieping

Entree:

In de hal tref je de meterkast en toegang tot de 
woonkamer. Wat direct opvalt bij binnenkomst is het 
nette en luxe afwerkingsniveau van de woning, 
waaronder de visgraatvloer die tevens door de 
gehele woning ligt.  




De royale woonkamer biedt genoeg ruimte voor het 
plaatsen van een brede bank en eettafel. Door grote 
raampartijen aan de achterzijde is er veel natuurlijke 
belichting en geniet je van het mooie weidse uitzicht. 
Tevens is de woonkamer voorzien van een 
aircosysteem en cinewall met haard.

Vanuit de woonkamer heb je direct toegang tot het 
balkon, de keuken, de toiletruimte, de badkamer en 
de 3 slaapkamers. 




De separate U-vormige keuken is wederom net 
afgewerkt en voorzien van: 4-pits gasfornuis, 

inbouwoven, afzuigkap, inbouwvaatwasser, 
inbouwkoelkast en vriezer en veel 
opbergmogelijkheden. Ook vanuit de keuken geniet 
je van het prachtige uitzicht. 




De moderne toiletruimte is afgescheiden en volledig 
betegeld. 




Aangrenzend is de badkamer, deze is voorzien van: 
(wederom) volledige betegeling, inloopdouche en 
wastafel. 




De hoofdslaapkamer aan de voorzijde is ruim genoeg 
voor het plaatsen van een groot tweepersoonsbed 
en royale (garderobe)kasten. De slaapkamers aan de 
achterzijde zijn perfect te gebruiken als kinderkamer, 
gastenkamer of werk/hobbykamer. 

Ook zou je van deze twee kamers één grote kamer 
kunnen maken. Genoeg mogelijkheden dus!





















































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




Onze makelaars nodigen je graag uit.

























































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


