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Aangenaam
wonen

inhoud

“Omdat wonen veel meer
betekent, omdat de woning
die je zoekt bij je moet
passen, moet aansluiten
bij jouw karakter en
woonwensen. Dat maakt
wonen aangenaam.”
Borgdonck O.G.
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Een zeer complete huurwoning

26

Als je een woning huurt bij Borgdonck
dan huur je heel comfortabel! Een
appartement met veel leefruimte,
duurzaam, energiezuinig en luxe
ingericht. Wij zorgen ervoor dat de
basis van je woning goed is en dat je
nieuwe woning al snel zal voelen als
je nieuwe thuis. Dat is aangenaam
huren!
Borgdonck O.G.
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Welkom in

Oss

In het Noord-Brabantse Oss vind je alles wat het leven comfortabel
maakt. Er zijn veel basisvoorzieningen en recreatiemogelijkheden
in de stad zelf, en in de omgeving. Je kunt er snel de natuur in of
lekker shoppen. Zoek je meer onderwijs- of uitgaansvoorzieningen?
Dan liggen ’s-Hertogenbosch en Nijmegen om de hoek.

In het Noord-Brabantse Oss vind je alles wat het

De stad biedt alle benodigde voorzieningen. Zo zijn

leven comfortabel maakt. Er zijn veel basisvoorzie-

er veel winkels, horecagelegenheden, een golfbad,

ningen en recreatiemogelijkheden in de stad zelf, en

sportclubs, verenigingen, een tiental basisscholen

in de omgeving. Je kunt er snel de natuur in of lekker

en een school voor voortgezet onderwijs. In de

shoppen. Zoek je meer onderwijs- of uitgaansvoor-

omgeving zijn er volop recreatiemogelijkheden aan

zieningen? Dan liggen ’s-Hertogenbosch en Nijmegen

het water en in de bossen, zoals De Maashorst:

om de hoek.

het grootste aaneengesloten natuurgebied van
Noord-Brabant.

Oss staat bekend als een gemeente met een eigen
gezicht en sfeer. Van oudsher heeft het een industri-

Goed bereikbaar

eel karakter, maar tegenwoordig is er veel vernieu-

De Tapissier ligt op een paar minuten lopen van het

wend werk te vinden in de agrifood, life sciences en

treinstation Oss Centraal. Hier maak je ook gebruik

fair trade sector.

van prima busverbindingen met de hele zuidoostelijke provincie. Via de snelwegen A59 en de A50 zijn
‘s-Hertogenbosch, Eindhoven, Nijmegen en Utrecht
snel te bereiken.
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Locatie
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Wonen in

Berghkwartier

In het nieuwe Berghkwartier woon je in een wijk met een moderne
uitstraling en tevens een rijke historie. Deze aantrekkelijke wijk op het
voormalig terrein van de vermaarde tapijtfabriek Bergoss ligt vlakbij het
centrum en het station van Oss. In het appartementencomplex De Tapissier
vind je comfortabele huurappartementen en ben je overal vlakbij!
Vanuit je appartement in De Tapissier heb je een

Alle huurders hebben een eigen parkeerplaats in de

fraai uitzicht naar de Raadhuislaan. Je kunt te voet

parkeergarage onder de binnentuin.

naar het nabijgelegen levendige stadshart, de win-

De gasloze appartementen maken gebruik van een

kels en het station. De appartementen zijn ruim op-

warmtepomp en een balansventilatieststeem, duur-

gezet, varierend van 77 tot 100 m woonoppervlak,

zaam en energiezuinig dus.

2

en worden voorzien van hoogwaardige keuken en
badkamer. Extra aantrekkelijk zijn de ruime balkons

Oss heeft via de A50 en A59 prima verbindingen

aan de zonzijde van het gebouw. Direct grenzend

met grote steden als ’s-Hertogenbosch, Nijmegen en

aan de appartementen ligt een voor de bewoners

Eindhoven. Zoals gezegd, vanuit De Tapissier ben je

toegankelijke binnentuin, waar je lekker kunt relaxen.

overal vlakbij!
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Verdiepingen

08

TWEEDE
VERDIEPING
TYPE AH
(BNO. 21)
TYPE A
(BNO. 22, 23,24)
TYPE AC
(BNO. 25)

21

22

23

24

25

TYPE B
(BNO. 26, 27, 28, 29)

26

TYPE BH
(BNO. 30)

27
28
29
30

KELDER

2e verdieping
schaal 1 : 100

BERGINGEN

DERDE
VERDIEPING
TYPE AH
(BNO. 31)

31

32

33

34

35

36

TYPE A
(BNO. 32, 33,34)

toegang
parkeergarage
toegang
parkeergarage

Kelder

37

TYPE AC
(BNO. 35)
TYPE B
(BNO. 36, 37, 38, 39)

schaal 1 : 100

Kelder

38
31

32

33

34

35

39

3e verdieping
schaal 1 : 100

40

36

schaal 1 : 100

37

TYPE BH
(BNO. 40)

38
39

3e verdieping

40

schaal 1 : 100

BEGANE
GROND

VIERDE
VERDIEPING

TYPE AH-BG
(BNO. 1)

TYPE AH
(BNO. 41)

TYPE A
(BNO. 2, 3,4)

TYPE A
(BNO. 42, 43,44)

TYPE AC-BG
(BNO. 5)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

TYPE B
(BNO. 6, 7, 8, 9)

TYPE AC
(BNO. 45)

41

42

43

44

45

41

42

43

44

45

6
6

TYPE BH
(BNO. 10)

7
7

8
8

9
9

10

4e verdieping

10

schaal 1 : 100

Begane grond
schaal 1 : 100

Begane grond
schaal 1 : 100

4e verdieping
schaal 1 : 100

EERSTE
VERDIEPING
TYPE AH
(BNO. 11)
TYPE A
(BNO. 12, 13,14)
TYPE AC
(BNO. 15)

11

TYPE B
(BNO. 16, 17, 18, 19)

12

13

14

15

16

TYPE BH
(BNO. 20)

17
18
19
20

1e verdieping
schaal 1 : 100

TYPE A
Koningsloper 407 / bno. 2
Koningsloper 405 / bno. 3
Koningsloper 403 / bno. 4
Koningsloper 417 / bno. 12
Koningsloper 415 / bno. 13
Koningsloper 413 / bno. 14
Koningsloper 427 / bno. 22
Koningsloper 425 / bno. 23
Koningsloper 423 / bno. 24
Koningsloper 437 / bno. 32
Koningsloper 435 / bno. 33
Koningsloper 433 / bno. 34
Koningsloper 447 / bno. 42
Koningsloper 445 / bno. 43
Koningsloper 443 / bno. 44

TYPE AC
Koningsloper 401 / bno. 5
Koningsloper 411 / bno. 15
Koningsloper 421 / bno. 25
Koningsloper 431 / bno. 35
Koningsloper 441 / bno. 45

TYPE AH
Koningsloper 409 / bno. 1
Koningsloper 419 / bno. 11
Koningsloper 429 / bno. 21
Koningsloper 439 / bno. 31
Koningsloper 449 / bno. 41

TYPE B
Koningsloper 501 / bno. 6
Koningsloper 503 / bno. 7
Koningsloper 505 / bno. 8
Koningsloper 507 / bno. 9
Koningsloper 511 / bno. 16
Koningsloper 513 / bno. 17
Koningsloper 515 / bno. 18
Koningsloper 517 / bno. 19
Koningsloper 521 / bno. 26
Koningsloper 523 / bno. 27
Koningsloper 525 / bno. 28
Koningsloper 527 / bno. 29
Koningsloper 531 / bno. 36
Koningsloper 533 / bno. 37
Koningsloper 535 / bno. 38
Koningsloper 537 / bno. 39

TYPE BH
Koningsloper 509 / bno. 10
Koningsloper 519 / bno. 20
Koningsloper 529 / bno. 30
Koningsloper 539 / bno. 40

Woon in Oss
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10
45 mooie
appartementen

KENMERKEN
Woonoppervlakte van 77 tot 100 m2
Balkon 7 - 10 m2/ terras 18 - 32 m2 op het zuidwesten
Energiezuinig appartement
Moderne architectuur
Complete keuken en badkamer
Vloerverwarming
Inclusief berging in de kelder
Eigen/privé parkeerplaats in de kelder

TYPE
A-AC-AH
B-BH

Woon in Oss
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WAAR
BEVINDEN
ZICH DEZE
APPARTEMENTEN
begane grond

1e verdieping
bg

1

3e verdieping
bg

1

2

3

6230

6900

3800

3180

2350

4410

2350

3000

Schaal 1:50

BIJZONDERHEDEN
• Woonkamer met
aangrenzend een balkon
of terras (afmetingen zie
prijslijst)
• Veel lichtinval door brede
pui met glas tot vloer
• Twee slaapkamers
• Ruime badkamer met
inloopdouche met
hardglazen douchewanden
en wandcloset
• Separaat toilet
• Inpandige berging met
installaties en wasmachineaansluiting

3000

TYPE A

13

5086

GETEKEND TYPE A (BNO. 32)

* Type A t.p.v. de begane grond wijkt in lichte mate af van bovenstaand getoonde plattegrond.
Voor de exacte indeling per bouwnummer wordt verwezen naar de verhuurtekeningen

TERRAS BIJ BNO. 2

2e verdieping
2

3

4e verdieping
4

Woon in Oss

BIJZONDERHEDEN
• Woonkamer met
aangrenzend een
balkon of terras
(afmetingen zie prijslijst)
• Veel lichtinval door
brede pui met glas tot
vloer
• Twee slaapkamers, extra
ruime masterbedroom
• Ruime badkamer
met inloopdouche
met hardglazen
douchewanden en
wandcloset
• Separaat toilet
• Inpandige berging
met installaties en
wasmachine-aansluiting

TYPE AC
Schaal 1:50

15

WAAR
BEVINDEN
ZICH DEZE
APPARTEMENTEN
begane grond

1e verdieping
bg

1

3e verdieping
bg

1

2

3

4640

3030

2150

5750

6860

3290

2550

6860

GETEKEND TYPE AC (BNO. 35)

2e verdieping
2

3

6250

3464

14

* Type AC-BG wijkt in lichte mate af van bovenstaand getoonde plattegrond.
Voor de exacte indeling per bouwnummer wordt verwezen naar de verhuurtekeningen.

TERRAS BIJ BNO. 5

4e verdieping
4

Woon in Oss
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TYPE AH
Schaal 1:50

17

BIJZONDERHEDEN
• Woonkamer met
aangrenzend een balkon
of terras (afmetingen zie
prijslijst)
• Veel lichtinval door brede
pui met glas tot vloer
• Twee slaapkamers
• Ruime badkamer met
inloopdouche met
hardglazen douchewanden
wandcloset
• Separaat toilet
• Inpandige berging met
installaties en wasmachineaansluiting

WAAR
BEVINDEN
ZICH DEZE
APPARTEMENTEN
begane grond

1e verdieping
bg

1

3e verdieping
bg

1

2

3

2485

4150

3115

6900

2650

2265

2715

3120

4400

GETEKEND TYPE AH (BNO. 31)

* Type AH-BG wijkt in lichte mate af van bovenstaand getoonde plattegrond.
Voor de exacte indeling per bouwnummer wordt verwezen naar de verhuurtekeningen.

6140

TERRAS BIJ BNO. 1

2e verdieping
2

3

4e verdieping
4
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sfeerimpressie

Woon in Oss

20

WAAR
BEVINDEN
ZICH DEZE
APPARTEMENTEN
begane grond

1e verdieping
bg

bg

1

2

2e verdieping

1

3e verdieping

2

3

4

6185

3000

6900

2400

3470

7330

GETEKEND TYPE B (BNO. 39)

* Type B t.p.v. de begane grond wijkt in lichte mate af van bovenstaand getoonde plattegrond.
Voor de exacte indeling per bouwnummer wordt verwezen naar de verhuurtekeningen.

3

4e verdieping

4650

3000

Schaal 1:50

BIJZONDERHEDEN
• Woonkamer met
aangrenzend een balkon
of terras (afmetingen zie
prijslijst)
• Veel lichtinval door brede
pui met glas tot vloer
• Twee slaapkamers, ruime
masterbedroom
• Ruime badkamer met
inloopdouche met
hardglazen douchewand en
wandcloset
• Separaat toilet
• Inpandige berging met
installaties en wasmachineaansluiting

2350

TYPE B

21

TERRAS BIJ BNO. 9

Woon in Oss
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23

BIJZONDERHEDEN
• Ruime woonkamer met aangrenzend een balkon
of terras (afmetingen zie prijslijst)
• Veel lichtinval door brede pui met glas tot vloer
• Twee slaapkamers, extra ruime masterbedroom
• Ruime badkamer met inloopdouche met hardglazen
douchewand en wandcloset
• Separaat toilet
• Inpandige berging met installaties en wasmachine
aansluiting

TYPE BH
Schaal 1:50

WAAR
BEVINDEN
ZICH DEZE
APPARTEMENTEN
begane grond

1e verdieping
bg

1

3e verdieping
1

2

3

2

3

4e verdieping
4

2840

3940

4760

bg

2e verdieping

3940

4175

5165

6095

2450

2485

2400

6185

GETEKEND TYPE BH (BNO. 40)

* Type BH-BG wijkt in lichte mate af van bovenstaand getoonde plattegrond.
Voor de exacte indeling per bouwnummer wordt verwezen naar de verhuurtekeningen.

TERRAS BIJ BNO. 10

24
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sfeerimpressie

Woon in Oss
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26

Een zeer complete
huurwoning

Een complete
badkamer
Wij plaatsen een complete badkamer. Deze
is standaard voorzien van inloopdouche en
wandcloset.

tip

Kijk in de technische omschrijving voor
de exacte beschrijving van sanitair en
tegelwerk.

Veel comfort en
gebruiksgemak

Je kunt je woning meteen naar je eigen
smaak (laten) inrichten. Wij zorgen voor de
basisvoorzieningen om het je makkelijk te
maken. Zo is er standaard vloerverwarming
aangebracht, is de woning voorzien van
dubbele tuindeuren en zijn de wanden
behang-/schilderklaar afgewerkt. In de tuin
wordt het terras aangelegd en een prefab
berging geplaatst. Hoe makkelijk wil je het
hebben?

Wanneer je een nieuwe huurwoning betrekt, wil je zelf alles naar je
eigen smaak inrichten. Wij proberen ervoor te zorgen dat de basis
goed is en dat je nieuwe appartement snel als thuis zal voelen.
Daarom plaatsen wij een hoge kwaliteit keuken en badkamer.
En dat is pas één van de voordelen van een nieuwe huurwoning!

Financiële
zekerheid

Mooie keuken

Wij plaatsen een kwaliteitskeuken
inclusief inductiekookplaat, vaatwasser,
koelkast en magnetron.

tip

Kijk in de technische omschrijving
voor de exacte beschrijving van
de keuken.

Anders dan bij koopwoningen, heb je bij
huur geen onzekerheid of financiële
rompslomp wegens het verkrijgen van
een hypotheek. Ook ben je niet
afhankelijk van schommelende
woningprijzen of een krimpende
woningmarkt. Geen stress dus of
slapeloze nachten door onzekerheid over
de soms langdurige verkoop van de eigen
woning.

Geen onderhoud
Degelijk
en veilig
Borgdonck kiest bij de bouw van de
woningen voor gedegen materialen,
zoals hardhouten kozijnen en dubbele
beglazing. Inbraakwerend hang- en
sluitwerk geeft je een veilig gevoel.

Wonen in een huurwoning bezorgt je
geen onderhouds- of reparatiekosten.
Heel aangenaam en voordelig.

initiatief

Borgdonck O.G. BV

informatie en verhuur
Van der Krabben Makelaardij
Kruisstraat 21
5341 HA Oss
T 0412 - 632 928
oss@krabben.nl
www.krabben.nl

www.borgdonck.nl
Dit Huur!magazine is bedoeld om de sfeer en de mogelijkheden van dit project te laten zien. De in dit Huur!magazine
aangegeven losse huishoudelijke apparaten en inrichting c.q. aankleding geven een impressie van de mogelijkheden en
behoren niet tot de standaard uitrusting van de woning. De juiste positie van elektra/schakelmateriaal, rookmelders,
afzuigpunten t.b.v. ventilatie e.d. staan op de verhuurtekeningen vermeld en zijn niet in de plattegronden opgenomen.
Aan de beelden, illustraties, plattegronden en teksten in dit Huur!magazine kunnen geen rechten ontleend worden.

