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Combinatiepolder 34, 's-Hertogenbosch

---LET OP; DIT IS EEN BIEDEN VANAF PRIJS!!!----

Deze woning wordt verkocht via een online bied platform. Biedingen zijn transparant en inzichtelijk voor
iedereen. Daarbij heeft verkoper het recht van gunning.

1E OPEN HUIS woensdag 8 APRIL 2020 VAN 15.00 TOT 17.00 UUR
2E OPEN HUIS zaterdag 18 April 2020 VAN 11.00 TOT 13.00 UUR

WIL de woning bezichtigen? MELD JE AAN VIA DE WEBSITE.

Tijdens het open huis worden er maatregelen getroffen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.
De woning wordt door 1 kandidaat tegelijk bezocht. Daarom spreken we een tijdstip af voor de bezichtiging.
Het zou kunnen zijn dat u even moet wachten. Graag vragen wij jouw begrip hiervoor.

Na het zien van deze hoekwoning heb je meteen zin om deze helemaal naar je eigen smaak in te richten.
Technisch is de woning in goede staat, het moet alleen nog gemoderniseerd worden.

In een rustige straat van de gewilde buurt Maaspoort, vlakbij voorzieningen als scholen, kinderopvang,
sportclubs, winkelcentrum Maaspoort, uitvalsweg naar A59 - A2 en wandelen langs de Maas. En dan ook nog
binnen 10 autominuten in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch…

Wist je dat:
- Deze woning warme hete lucht verwarming heeft, waardoor er nergens radiators zijn?
- Er veel daglicht de gehele woning binnenkomt door de grote schuifpui aan de achterzijde?
- De zolderverdieping een dakkapel heeft?
- Waardoor er maar liefst 4 slaapkamers zijn?
- Deze woning gelegen is op een toplocatie waar met de perfecte combinatie tussen rust en bereikbaarheid
gevonden is?
- Het een goed onderhouden hoekwoning betreft?
- Met een eigen oprit voor het huis,
- En een zonnige tuin bezit?

Benieuwd geworden? Meld je dan aan voor de open dag.

Indeling:

Begane grond
Plaats je auto voor de deur en kom verder. Middels de ruime hal kom je de woning binnen. In de hal tref je de
meterkast, toiletruimte en trapopgang naar de eerste verdieping aan. Vanuit hier heb je toegang tot de
woonkamer.

Woonkamer
Vanuit de hal toegang tot de woonkamer.
De gehele benedenverdieping is voorzien van een tegelvoer vloer en stucwerk wanden. In de woonkamer
bevindt zich een praktische trapkast. Via een grote schuifdeur toegang tot de achtertuin. Deze schuifdeur
geeft ook veel extra daglicht.

Keuken
Aan de voorzijde van de woning zit de open keuken.

Buiten
De tuin is zonnig gelegen, hier kun je dus echt van ieder zonnestraaltje genieten!



Eerste verdieping
Via de trapopgang toegang tot de overloop die toegang geeft tot de 3 slaapkamers, de badkamer en de
trapopgang naar de tweede verdieping.

Tweede verdieping / Zolderverdieping
Via de vaste trap komen we op de zolderverdieping, waarvan een deel (+/-10 m2) welke zeer geschikt is om als
4e slaapkamer in te richten; met aan de voorzijde bevindt zich de reeds aanwezige een dakkapel. Het andere
deel (+/-10 m2) bevat de zolder met opstelling cv-ketel, aansluitpunt t.b.v. wasmachine en -droger; beide delen
hebben en veel bergruimte achter knieschotten.

Tuin
Vanuit de woonkamer – met schuifpui over de volle breedte – is de achtertuin te bereiken. Beschutte ligging,
en via een poort is het zijpad eenvoudig toegankelijk.

Buurt
Deze woning staat in een rustige straat met eigen parkeerplaats; daarnaast biedt de straat voldoende
parkeergelegenheid voor bezoekers.
De woning is gelegen in de populaire woonwijk De Maaspoort, met winkelcentrum De Maaspoort om de hoek,
diverse basisscholen, kinderopvang, sportvoorzieningen en een gezondheidscentrum. En met de auto ben je in
no time op de A59 of A2.

Bijzonderheden:
- 4 slaapkamers waarvan 1 op de zolderverdieping.
- Achtertuin met veel privacy
- Eigen oprit voor het huis
- Het hele huis is voorzien van dubbel glas
- Woonoppervlakte 119m2
- Perceel 181m2
- Inhoud 345m3
- Heteluchtverwarming; geen radiatoren systeem van 2017.
- Rustige, veilige straat - vlak bij kinderopvang en basisscholen
- Goede isolatie
- Goed onderhouden

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele
aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan.
Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.



Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs € 255.000 k.k..
Soort woonhuis Eengezinswoning, eindwoning
Oppervlakte 108 m² wonen / 181 m² perceel
Aantal kamers 5 kamers (4 slaapkamers)
Inhoud 382 m³
Voorlopig energielabel C
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwjaar 1985
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