In groene woonwijk nabij
winkels en alle voorzieningen treft u deze
opvallend ruime tussenwoning met mooi aangelegde tuin

NU
TE KOOP

Jasmijnlaan 50, Oudenbosch

Ruime
woning met 4
slaapkamers

Grote jaren ‘60 woning in de wijk Pagnevaart te
Oudenbosch


Centraal gelegen met veel voorzieningen



Lichte doorzonwoning



Sfeervolle aangelegde tuin op het zuiden met schuur en achterom.



In rustige straat met veel parkeergelegenheid.



Prijs € 163.500,- k.k.

Centraal gelegen
met veel
voorzieningen

In de wijk Pagnevaart te Oudenbosch, in een rustig gelegen
straat met veel privacy, staat deze zeer ruime jaren ’60
tussenwoning.
Gelegen tegenover een grasveld met speeltuin en op
loopafstand van een winkelcentrum, scholen,
sportaccommodaties en NS station.
Oudenbosch is een karakteristieke plaats in een bosrijke
omgeving van West Brabant (gelegen in de gemeente
Halderberge).
Gemakkelijk te bereiken via Rijksweg A17 en de A58. De reistijd
per auto naar Roosendaal bedraagt 10 minuten, Breda 25
minuten, Rotterdam 30 minuten en Antwerpen 35 minuten.
Oudenbosch is zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer,
zowel met de trein als met de bus.
Prijs

€ 163.500,- k.k.

Oppervlakte grond

146 m2

Inhoud woning

totaal 406 m3

Aanvaarding

in overleg (kan spoedig)

Ruime woonkamer
met mooie
parketvloer

Begane grond:
Hal met leistenen vloer. De deuren naar de woonkamer en
keuken zijn voorzien van glas in lood. Verder is aanwezig een
meterkast, betegelt toilet met fontein, grote bergkast onder de
trap en hardhouten trap naar 1e etage.
Lichte doorzon woonkamer met parketvloer, grote raampartijen
voorzien van dubbelglas en een schouw met mogelijkheid tot
aansluiten openhaard.
Eenvoudige witte keuken met doorgang naar aanbouw.
Deze aanbouw is voorzien van aansluiting wasmachine, dubbel
glas en geeft verder doorgang naar de sfeervol aangelegde tuin
op het zuiden met achterin een stenen schuur, elektra en
doorgang naar achterom. Aan de achterzijde is de woning
voorzien van screens en zonneluifel.

4 slaapkamers en
extra ruimte voor
eventueel een
kantoor of hobby.

Eerste verdieping
Overloop met toegang naar 3 slaapkamers, badkamer en
vaste hardhouten trap naar zolder.
Twee slaapkamers aan de achterzijde, waarvan 1 zeer
ruim met twee vaste kasten. Aan de voorzijde nog een
ruime slaapkamer ook voorzien van twee vaste kasten.
Badkamer met wastafel, douche en tweede toilet.

Tweede verdieping
Voorzolder eventueel te gebruiken als kantoor met toegang
tot vierde slaapkamer. Combiketel aanwezig.

Sfeervol aangelegde
tuin met stenen
schuur en achterom

Algemene gegevens:
Overdracht:
Vraagprijs

€ 163.500 k.k.

Aangeboden sinds

16 november 2015

Status

Beschikbaar

Aanvaarding

In overleg

Bouw:
Soort woonhuis

Eengezinswoning, tussenwoning

Bouwvorm

Bestaande bouw

Bouwjaar

1969

Soort dak

Zadeldak bedekt met dakpannen

Oppervlakten en inhoud:
Gebruiksoppervlakten
Wonen (= woonoppervlakte)

146 m²

Externe bergruimte

15 m²

Perceeloppervlakte

182 m²

Inhoud

406 m³

Indeling:
Aantal kamers

5 kamers (4 slaapkamers)

Aantal badkamers

1 badkamer en 1 apart toilet

Badkamervoorzieningen

douche en toilet

Aantal woonlagen

3 woonlagen

Voorzieningen

Dakraam en TV kabel

Energie:
Voorlopig energielabel

C

Isolatie

Gedeeltelijk dubbel glas

Verwarming

CV - ketel

Warm water

CV (combi) - ketel

C.V.-ketel

HR (gas gestookte combiketel uit 1992,
Eigendom)

Kadastrale gegevens:
Oppervlakte

182 m²

Eigendomssituatie

Volle eigendom

Buitenruimte:
Ligging

Aan rustige weg, in woonwijk en vrij uitzicht

Tuin

Achtertuin

Achtertuin

100m² (15.8m diep en 7m breed)

Ligging tuin

Gelegen op het zuiden bereikbaar via
achterom

Bergruimte:
Schuur/berging

Vrijstaande stenen berging voorzien van elektriciteit.

Aan deze informatie, hoewel met zorg samengesteld, kunnen geen
rechten worden ontleend

Badkamer met extra
toilet

Geïnteresseerd? U wilt meer informatie?

Bel 085 – 303 15 79 of mail info@styleensell.nl

