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Kenmerken
Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Inhoud woning Energielabel

126 m² 132 m² 422 m³ A
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Omschrijving
Modern, ruim en stijlvol vormgegeven hoekwoning.

Het bijzondere karakter van deze gezinswoning wordt bij de eerste blik al 
direct duidelijk. Een woning met wandgrote raampartijen dragen bij aan de 
heldere uitstraling. Dit ruimtelijke gevoel is door de gehele woning tastbaar. Zo 
treft u op de eerste verdieping een zeer riante slaap- én badkamer. Een 
volledige woonlaag helemaal voor uzelf! Wilt u de verdieping toch liever delen 
of een extra kamer realiseren dan is dit hier zeker mogelijk.

Natuurlijk zijn er nog meerdere slaapkamers aanwezig, deze zijn gesitueerd op 
de bovenste verdieping tezamen met een ideale wasruimte. 

De echte eyecatchers zijn toch wel de centraal gelegen keuken, de 
openslaande tuindeuren en wandhoge glasgevel, de in 2016 gemoderniseerde 
toiletruimte én badkamer. 




Na het passeren van de stijlvolle gevel treft u een behaaglijk binnenkomen. 
Een hal met garderobe, een provisiekast die zit verwerkt onder de trapopgang, 
moderne toiletruimte en de toegang tot de woonkamer en keuken.




Door de centrale opstelling van de keuken heeft u hier de mogelijkheid om 
tijdens het koken al de dag te evalueren of uitgebreid te filosoferen met een 
goed glas wijn binnen handbereik.




De tuingerichte riante woonkamer heeft een prachtig lichtinval door een 
wandhoog venster aan de straatzijde en de glasgevel met openslaande 
tuindeuren aan de achterkant. De lichte tinten van wanden en plafond 
versterken dit heldere karakter, waaraan de houten vloer een warm accent 
toevoegt. 





1e Verdieping

De hoofdslaapkamer is zeer riant van formaat en beschikt over een divers 
aantal raampartijen waardoor hier een fijne kamer is ontstaan. Desgewenst 
bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid om hier een extra kamer te realiseren. 

Het ruimtelijke gevoel kenmerkt zeker ook de moderne badkamer. De geheel 
betegelde badkamer beschikt over een ruime inloopdouche, wastafelmeubel, 
ligbad en hangcloset. Het hoog geplaatste raamvenster zorgt voor de nodige 
privacy, daglicht en extra ventilatie.





2e Verdieping

Op de volledige derde woonlaag heeft u de beschikking over tweetal 
slaapkamers waarvan een zeer riante. Verder treft u hier ook nog een ideale 
wasruimte.
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Tuin

De achtertuin is voor een groot deel verhard en daardoor onderhoudsarm. De 
bestrating geeft bovendien de mogelijkheid om flexibel zitjes te plaatsen. 

Meteen bij de woning heeft u de mogelijkheid om beschut te ontspannen 
onder een brede zonneluifel. 

Achter in de tuin staat een houten berging met daarnaast een poort voor een 
achterom via de brandgang. Ideaal toegankelijk voor de motor en fiets.





Locatie

Dit stijlvolle woonhuis bevindt zich in een gezinswijk, vlakbij een bekende 
winkelstraat van Oss. Hierdoor woont u op amper vier minuten loopafstand 
van een basisschool, een grote supermarkt en discount-warenhuis. Verder 
kunt u ook nog heerlijk de bossen opzoeken die tevens op loopafstand gelegen 
zijn.

In de wijk treft u een mix van gerenoveerde woningen en nieuwbouw, de 
woning is gelegen in een kleinschalig nieuwbouwproject.

Na maar liefst 8 minuten fietsen staat u midden in het centrum van Oss. Hier 
treft u de heerlijke Brabantse gezelligheid, zo worden is er een actieve 
centrum management die zorgen voor diverse activiteiten. De horeca is hier 
ook zeker een toegevoegde waarde en tevens zijn de plannen vastgesteld om 
het centrum nog verder te moderniseren. Het gezondheidscentrum en de 
uitvalswegen zijn beide vanuit hier goed te bereiken. 





Kenmerken

- Modern, ruim en stijlvol

- Riante raampartijen

- Mogelijkheid om een extra kamer te realiseren

- Moderne keuken, badkamer en toiletruimte










De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld 
om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van 
een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in 
meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. 




Alle informatie is door ons met zorg samengesteld op basis van gegevens van 
de verkoper (en/of derden). Wij staan niet in voor de juistheid of volledigheid 
daarvan, tevens zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites 
of derden waarnaar verwezen wordt. Wij adviseren u en/of uw makelaar om 
contact met ons op te nemen bij interesse in deze woning.
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Plattegrond
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Kadastrale kaart
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Locatie op de kaart

21



Eerlijk en transparant!
Ziet u zichzelf hier al helemaal wonen?

De Ruijterstraat 13, Oss

Bied mee via ons online

biedingsplatform:




www.vastgoed-auctions.com
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Heeft u interesse in een vrijblijvende

waardebepaling?

Neem contact op met ons kantoor!

PRO DEO makelaar



Hescheweg 219 A

5343 AA Oss 





TEL. 088 - 06 06 606

https://www.prodeomakelaar.nl/

info@prodeomakelaar.nl


