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In dit prachtig appartementencomplex “De Ossekop” bevindt zich een instapklaar ruim opgezet 

driekamer appartement op de begane grond met eigen tuin/terras, parking in kelder en berging. 

Vanuit het appartement en terras heeft men zicht op de fraaie binnenplaats. Tevens zeer gunstig 

gelegen direct nabij centrum Son. 

 

Overdracht   

Vraagprijs  € 525.000,-- K.K. 
Aanvaarding In overleg/direct  

 

Bouw   

Type object Appartement met parking en berging 
Bouwperiode 2005 
Isolatievormen Volledig geïsoleerd 
Energiebesparende voorzieningen   Nefit HR-combiketel, WTW systeem 

 

Oppervlaktes en inhoud   

Terras en tuin 7 m² en 35 m² 
Gebruiksoppervlakte wonen 120 m² excl. berging en buitenruimte 
Inhoud circa 390 m³ 
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Begane grond: 

De centrale entree met brievenbussen en videocom bevindt zich aan de achterzijde op de begane 

grond. Hal die tevens direct toegang biedt aan het appartement, tussenhal met trap en lift naar de 

parkeergarage en berging. 

Appartement:  

Hal/gang met tegelvloer, schuurwerk wanden, meterkast (8 groepen), CV-/was- en bergruimte met 

opstelling HR-combi ketel, WTW systeem, aansluiting witgoed en voldoende bergruimte. 

Separate toiletruimte. Grote badkamer met ligbad, inloopdouche, vrijdragend toilet, modern wand- 

en badmeubel met duo-wastafel. 

2 royale slaapkamers met tapijt, schuurwerk wanden en aluminium schuifpui.  

Riante living van circa 40 m² met moderne tegelvloer, schuurwerk wanden en fraaie raampartijen tot 

de vloer. Royale aansluitende open eetkeuken van ruim 22 m² met eveneens moderne tegelvloer en 

moderne dubbele wandopstelling die is voorzien van 4-pits gaskookplaat, afzuigkap, koelkast, oven en 

vaatwasser. Vanuit het eetgedeelte middels schuifpui toegang naar de tuin en overdekt terras.  

Tuin: 

Bestraat, diverse borders en haag. Aan appartement een 2-tal zonneschermen. 

 

Berging: 

Grote berging van maar liefst 17 m² met elektra. 

Garage: 

Ruim opgezette parkeergarage en voorzien van eigen parking. 

Locatie:  

Dit appartement is gelegen in het centrum van Son en Breugel, op korte loopafstand van winkels en 

openbaar vervoer, op korte fietsafstand van verschillende soorten sportaccommodaties, scholen (LO), 

nabij uitvalswegen A2 en A50 en op 10 autominuten van centrum Eindhoven.  
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• Direct aan centrum gelegen. 

• Comfortabel wonen met goede 

isolatienormen. 

• Modern afgewerkt en instapklaar. 

Tevens blijft alle verlichting achter. 

• Zonneschermen en diverse screens 

aanwezig. 

• Vloerverwarming m.u.v. slaapkamers. 

• Tuin van 35 m² en overdekt terras 7 m². 

• Veel lichtinval door ramen en 

schuifpuien tot aan de vloer. 

• Grote berging en eigen parking. 

• 2 ruime slaapkamers (14 m² & 16,5 m²). 

• Grote complete badkamer. 

• Servicekosten € 207,42 per maand. 
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Alle hierbij vermelde gegevens zijn naar beste kennis en wetenschap en te goeder trouw door ons weergegeven. Mocht nadien blijken dat er 

afwijkingen zijn (aan tekst en tekeningen), dan kan men zich hierop niet beroepen. Het bovenstaande object wordt aangeboden onder voorbehoud 

goedkeuring door de eigenaar. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met ons! 

 

Sol Makelaardij B.V. 

Boslaan 1 

5691 CT  Son 

✓ www.solmakelaardij.nl 

✓ info@solmakelaardij.nl 

✓ 0499-477777 

 


