
Te koop

SPOORLAAN 140 B

OSS

PRO DEO makelaar

TEL. 088 - 06 06 606

https://www.prodeomakelaar.nl/

info@prodeomakelaar.nl



Kenmerken
Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Inhoud woning Energielabel

108 m² 1417 m² 402 m³ B
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Omschrijving
Royaal instapklaar appartement gelegen in een statige woonvilla!




Een prachtig plaatje met vanuit de loggia het uitzicht op een parkachtige 
omgeving.

Wat wilt u nog meer?

Nou wat dacht u van gasloos wonen!

Deze woonvilla heeft het allemaal en is gereed voor de toekomst.

Hier treft u een gasloos appartement met warmtepomp en een comfortabele 
vloerverwarming. 

Ook aan het stroomverbruik is gedacht. Zo zijn er zonnepanelen gesitueerd, 
waarmee de centrale voorzieningen van energie worden voorzien. 

Én bij thuiskomst parkeert u uw auto op uw eigen gereserveerde plaats in de 
parkeerkelder.




Via de markante entree treft u de centrale ingang met een robuuste dubbele 
voordeur. Wat een sfeervol binnenkomen is dit! 

De entreehal verschaft u de toegang tot de lift en het trappenhuis welke leiden 
tot de desbetreffende bovenste verdieping. 





Wat een plaatje! 

Waarschijnlijk bent u al gevallen voor de charmante uitstraling van dit 
wooncomplex maar mocht u nog niet overtuigd zijn, treedt dan binnen bij 
nummer 140b en laat u leiden door de sfeerbeleving. 

De hal is zeer royaal te benoemen en verleent de toegang tot de toiletruimte, 
meterkast en de woonkamer.

En de woonkamer is er een zoals in een woonmagazine. Wat een heerlijke 
ruimte! Hier kunt u in alle privacy genieten van een optimaal woongenot. 
Openslaande deuren die toegang geven tot de loggia, een volledig in privacy 
gehulde beschutte balkon, welke is gelegen op het zuiden. Vanuit hier heeft u 
een onbelemmerd weids zicht over de omgeving.

Verder is het gehele appartement voorzien van een sfeervolle PVC 
vloerbekleding met uitzondering van de betegelde natte ruimtes en een 
strakke wand en plafond afwerking.




De keuken staat in open verbinding met het woongedeelte en is voorzien van 
een lichtkoepel die zorgt voor extra lichtinval boven het kookgedeelte. Deze 
moderne keuken is van allerlei snufjes voorzien zoals een inductiekookplaat, 
afzuigkap, combi-oven, koelkast en vaatwasser. 

Vanuit de keuken is ook de bijkeuken bereikbaar waar u de aansluitingen voor 
het witgoed treft en de unit van de centrale ventilatie. Ook deze ruimte is 
voorzien van een dakraam voor de extra lichtinval. 
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De twee slaapkamers zijn royaal van formaat en voorzien van dakkapellen en 
grote dakramen. 

In een van de slaapkamers treft u veel bergruimte die onder de knieschotten 
zijn gesitueerd. Tevens is in deze kamer een leuke doorkijk naar de loggia 
gecreëerd. 






Wat een ruime badkamer! 

De badkamer is geheel betegeld en beschikt over een dakkapel, ligbad, 
douchecabine, designradiator, wandtoilet en wastafel. 




In de kelder heeft u de beschikking over een eigen berging. En uw auto? Die 
parkeert u ook veilig en droog in de ondergelegen parkeerkelder. 

Doordat het appartement vanuit de parkeerkelder bereikbaar is middels de lift, 
is het complex tevens prima toegankelijk voor mindervaliden. 





Locatie

Zoals de straatnaam al prijsgeeft, is het appartement gelegen op loopafstand 
van het centraal station.

Het stadcentrum van Oss ligt binnen handbereik dus een dagje shoppen of 
een avondje-uit begint met een korte wandeling.

Verder zijn de restaurants, winkels, golfslagbad, musea, bioscoop en het 
theater op steenworp afstand gelegen. 

Tevens zijn er diverse basisscholen en middelbare scholen in de directe 
omgeving.






Kenmerken

- Royaal en instapklaar

- Loggia

- Riante badkamer

- Warmtepomp

- Vloerverwarming

- Zonnepanelen voor de gemeenschappelijke ruimten

- Maandelijkse VvE bijdrage € 250,- (per 1 januari 2023)








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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Locatie op de kaart
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Eerlijk en transparant!
Ziet u zichzelf hier al helemaal wonen?

Spoorlaan 140 b, 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


