Van der Krabben makelaardij Oss
Telefoon: 0412-632928
Email: oss@krabben.nl
Website: www.krabben.nl

OSS, PROFESSOR REGOUTSTRAAT 68

Vraagprijs € 134.500,- k.k.

Inhoud:

160 m3

Grondoppervlakte:

0 m2

Bouwjaar:

2010

Professor Regoutstraat 68, 5348 AH Oss
Veelzijdig, modern appartement op loopafstand van centrum
Voor wie stedelijk wil wonen, biedt dit moderne appartement de nodige pluspunten. De
woonvertrekken zijn comfortabel, ruim en mooi afgewerkt. Door de ligging op de begane
grond heeft het appartement een eigen voortuintje en toegang.
Vanuit het appartement is een korte wandeling voldoende om midden in het centrum te
staan. Bovendien ligt een uitgebreid gezondheidscentrum letterlijk naast de deur. Via de
nabijgelegen verbindingsweg zijn de snelwegen A50 en A59 snel te bereiken.
Algemeen
Inhoud: 160 m3
Bouwjaar: 2010
Indeling
Entree
Op de hoek van het jonge appartementencomplex is de centrale entree. Hier zijn de
brievenbussen en het deurbeltableau met videofoon voor de toegang.
Vanuit de stijlvol ingerichte entree kunnen we door de tussendeur naar de binnenplaats
met voordeuren van de appartementen op de begane grond van het complex. De
voordeur van het appartement met huisnummer 68 is de eerste na de tussendeur.
Appartement
Door de voordeur van het appartement komen we in de hal met de toegangsdeuren van
alle woonvertrekken in het appartement. In het gehele appartement ligt een lichte
laminaatvloer.
De woonkamer is ruim van opzet. Een glasgevel aan de voorzijde zorgt voor een
weldadige lichtinval. Hierin zijn openslaande tuindeuren naar de voortuin.
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In de moderne open keuken staat een eigentijds L-vormig keukenblok met
inbouwapparatuur.
De slaapkamer is ruim. Een breed raam zorgt voor prettig licht.
De stijlvolle badkamer is geheel betegeld met witte wandtegels en donkere plavuizen. We
zien een douchecabine en een wastafel. Naast de badkamer is een separate toiletruimte.
In de wasruimte zijn aansluitingen voor wasmachine en -droger. Hier hangt ook de HRcombiketel.
Voortuin en berging
Het appartement op de begane grond heeft een omhaagd voortuintje. Door de
tuindeuren is er toegang.
Onder in het appartementencomplex is een extra ruime eigen berging (12m2).
Kenmerken
+

Modern, jong appartement met mooie afwerking.

+

Aan centrumweg met veel parkeergelegenheid.

+

Op loopafstand van voorzieningen in stadscentrum.

+

Uitgebreid gezondheidscentrum vlak bij complex.

+

Snelle route naar opritten van snelwegen via singel en Weg van de Toekomst.

+

Lichte laminaatvloer in alle woonvertrekken.

+

Woonkamer met weldadige lichtinval via glasgevel met openslaande tuindeuren.

+

Open keuken met eigentijds L-vormig keukenblok en inbouwapparatuur
(koelkast, 4- pits gas, afzuigkap, combimagnetron en vriezer).

+

Wasruimte met aansluitingen voor wasmachine en -droger.

+

Ruime slaapkamer met prettig licht door breed raam.

+

Moderne, geheel betegelde badkamer met douchecabine en wastafel.
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+

Separate toiletruimte.

+

Openslaande tuindeuren naar eigen omhaagde voortuin.

+

Eigen berging onder in appartementencomplex.

+

HR-combiketel.

+

Volledig geïsoleerd en dubbel glas.

+

Voldoende gratis parkeergelegenheid.

+

Servicekosten bedragen circa €90,- per maand.

Aanvaarding
In nader overleg

Kenmerken
Vraagprijs

€ 134.500,00

Soort

Appartement

Aantal kamers

2 kamers waarvan 1 slaapkamer(s)

Inhoud

160 m3

Woonoppervlakte

60 m2

Bouwjaar

2010

Ligging

Aan rustige weg, in woonwijk

Tuin

Voortuin 29 m2

Garage

Geen garage

Verwarming

C.V.-Ketel

Isolatie

Volledig geïsoleerd
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Woonkamer
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Woonkamer
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Woonkamer
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Details
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Keuken
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Slaapkamer
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Badkamer
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Hal

Toilet
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Wasruimte

Berging
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Tuin
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Tuin
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Vooraanzichten
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Vooraanzichten
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Locatie
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Lijst van zaken
Beschrijving zaken

Blijft achter

Gaat mee

Overname
(mogelijk)

n.v.t.

Tuin
Tuinaanleg/bestrating/beplanting
Buitenverlichting
Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder
Tuinhuis/buitenberging
Kasten/werkbank in tuinhuis/berging
(Broei)kas
Voet droogmolen
Overige tuin, te weten:
- Buitenkraan
Woning
Vlaggenmast
Schotel/antenne
Brievenbus
(Voordeur)bel
Alarminstallatie
Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie
Rookmelders
Rolluiken/zonwering buiten
Zonwering binnen
Vliegenhorren
Raamdecoratie, te weten:
- gordijnrails
- gordijnen/vitrages
- rolgordijnen
- - losse horren/rolhorren
Vloerdecoratie, te weten:
- vloerbedekking
- parketvloer/laminaat
- plavuizen
- droogloopmat voordeur
Warmtevoorziening, te weten:
CV met toebehoren
Thermostaat
Mechanische ventilatie/luchtbehandeling
Airconditioning
(Voorzet) open haard met toebehoren
Allesbrander
Kachels
Isolatievoorzieningen
(voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten:
Radiatorafwerking
Schilderijophangsysteem
Keukenblok met bovenkasten
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:
- combimagnetron inc bakplaat en roosters
- gaskookplaat
- Koelkast met vriezer
- Afzuigkap
Verlichting, te weten:
- Wandlamp badkamer
(Losse) kasten, legplanken, te weten:
- Wandplanken wasruimte
- Garderobekast
Vast bureau
Spiegelwanden
Wastafels met accessoires
Toiletaccessoires
- Toiletrolhouders
Badkameraccessoires
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Beschrijving zaken

Blijft achter

Gaat mee

Overname
(mogelijk)

n.v.t.

- Handdoekrekken
- Spiegel
- douchecabine
Sauna met toebehoren
Veiligheidsschakelaar wasautomaat
Waterslot wasautomaat
Overige
Zaken die geen eigendom van de verkoper zijn maar waarvan eventuele leasecontracten, huurkoopcontracten of huurcontracten zijn
over te nemen:
- router kpn, wireless i-net etc
Overige zaken, te weten:
.
.
.
.
- Projectorkast
- kabelgoot achter gordijnrails
- kapstok
Opmerkingen
.
.
.
.
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BELANGRIJKE INFORMATIE BEHORENDE BIJ DE VERKOOPDOCUMENTATIE.
Voor u ligt een woningpresentatie uit het brede aanbod van woningen dat
wij u kunnen bieden. Uiteraard geven wij u graag antwoord op andere vragen die u nog
mocht hebben. Misschien is een bezichtiging gewenst. Dan staan wij eventueel ook in de
avonduren of op de zaterdagochtend voor u klaar.
Is het "gestuurde pand" niet wat u zoekt, schrijf u dan in via onze
website www.krabben.nl. Dan houden wij u op de hoogte van ons nieuwe aanbod en bent
u er steeds heel snel bij! Daarbij kijken we meteen naar vergelijkbare panden in ons hele
werkgebied (Noord-Oost-Brabant tot diep in Zuid-Gelderland) zodat u een breed beeld
krijgt van de markt.
Natuurlijk kunt u zaken ook zelf in de gaten houden.
Onze etalages zijn up-to-date. Met inzet van een integraal mediabeleid, internet
(www.krabben.nl) en actuele bestanden kunt u ons aanbod goed volgen.
Waarom u verder voor Van der Krabben kiest? Omdat wij u met open vizier en een
luisterend oor tegemoet treden.
Of omdat ons advies berust op 100 jaar kennis en ervaring. Ook kan het zijn dat u het
belangrijk vindt zaken te doen met de grootste makelaar van de regio.
Vrijblijvende aanbieding
Hoewel deze verkoopinformatie met de grootst mogelijk zorg is samengesteld, blijft de
mogelijkheid bestaan dat er fouten, afwijkingen of onvolledigheden in de omschrijving zijn
geslopen.
Noch de verkoper, noch ons kantoor aanvaarden in dit geval enige aansprakelijkheid.
De koper wordt er uitdrukkelijk op geattendeerd dat ook een opsomming van (eventuele)
gebreken niet betekent dat de eigenaar en/of verkopende makelaar garandeert dat het
object voor het overige vrij is van gebreken.
Alle verstrekte informatie dient te worden gezien als een uitnodiging om in
onderhandeling te treden en geldt derhalve slechts als een vrijblijvende aanbieding.
Bij het vermelden van maten die zijn overeengekomen uit (bouw)tekeningen kan de
maatvoering afwijken van de werkelijkheid. Hieraan kan door de koper geen enkel recht
worden ontleend.
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Biedingen
De aanbieding van dit object moet worden gezien als een uitnodiging tot het uitbrengen
van een bod. Indien koper één of meer voorbehouden inbrengt, nadat een overeenkomst
tot stand is gekomen, worden deze niet geaccepteerd tenzij verkoper met dergelijke
toevoegingen alsnog instemt. Ingeval verkoper op enig moment wordt geconfronteerd
met meer dan één bieding, zal verkoper beslissen op basis van het voor hem beste
voorstel. Dit betekent onder meer dat het hoogste bod niet automatisch ook het beste
voorstel hoeft te zijn.
Een bieding gelijk aan de gestelde vraagprijs doet dan ook niet automatisch een
koopovereenkomst tot stand komen.
De Koopakte
Indien met betrekking tot de in deze verkoopdocumentatie opgenomen woning
onderhandelingen optreden die leiden tot een koopovereenkomst, zal door de makelaar
een koopakte worden opgemaakt overeenkomstig het laatst uitgegeven model koopakte
van de NVM, vastgesteld door de NVM, de consumentenbond en 'Vereniging Eigen Huis'.
Indien wenselijk kan in deze koopakte door de koper een voorbehoud worden opgenomen
ter verkrijging van een hypothecaire geldlening en/of Nationale Hypotheekgarantie
(NHG). In ieder geval zal in de koopakte eveneens de standaard waarborgsom (een borg
te storten bij de notaris) of een bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom
worden opgenomen.
Daar het bij het kopen of verkopen van een woning over grote bedragen gaat, is het
meestal een beslissing voor jaren. Reden te meer om u bij te laten staan door een
deskundige. Graag vertellen wij u in een persoonlijk gesprek wat Van der Krabben
Makelaardij voor u kan betekenen. Bel ons gerust voor een vrijblijvende afspraak.
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