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Kenmerken
Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Inhoud woning Energielabel

56 m² 1250 m² 179 m³ C
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Omschrijving
Ruimte, licht en rust te middenin het bruisende centrum van Oss.

Een complex voor jong en oud, voor ieder die op zoek is naar een eigen plekje 
midden in het centrum. In het complex voert rust de boventoon maar zodra de 
deur achter u dichtvalt bevindt u zich in het levendige centrum waar de 
gezelligheid en sfeer centraal staan. 




Het appartement beschikt over een extra pluspunt.... Ter plaatse van de loggia 
is er namelijk een extra kamer gerealiseerd!

Ideaal om bijvoorbeeld te gebruiken als kantoorruimte. Door de riante 
raampartijen treft u hier een prachtig lichtinval en bent u niet volledig 
afgezonderd van de rest van de ruimte.

En doordat de ramen aan de straatzijde over de gehele breedte van het 
appartement doorlopen heeft u vanuit de woonkamer een mooi en levendig 
uitzicht op het onderliggend straatbeeld. 




De keuken is voorzien van een praktische en zeer nette inrichting. Doordat de 
keuken open is blijft het ruimtelijke gevoel behouden. 

Verder is het gehele appartement voorzien van een strakke vloer, wand en 
plafondafwerking. 




De slaapkamer is gesitueerd aan de galerijzijde zodat u in alle stilte kunt 
genieten van uw nachtrust.

De badkamer is centraal gelegen en deze is wel aan een opknapbeurt toe. U 
treft hier een bad, wastafel en een aansluitpunt voor uw witgoed. 




Aan opbergruimte is ook al gedacht. In de hal zijn drietal inbouwkasten 
gerealiseerd en tevens beschikt u over uw eigen privé berging welke 
gesitueerd is in de parterre. Verder treft u in de hal ook nog een separate 
toiletruimte. 




Zodra u het appartement verlaat komt u uit op een brede galerij waarnaar u 
vervolgens via de trap of lift de gezamenlijke entree bereikt. In de centrale hal 
treft u de brievenbussen en een intercom. 

Tevens is er op de parterre een gezamenlijke fietsenstalling aanwezig.
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Locatie

Midden in het bruisende centrum van Oss. Dat betekent dat allerlei 
voorzieningen, zoals restaurants, winkels, golfslagbad, musea, bioscoop 
binnen handbereik. Op het gebied van cultuur biedt Oss een zeer royaal 
aanbod met het respectabele theater “De Lievekamp”, cultuurpodium “De 
Groene Engel” en het Centrum voor Kunsten Muzelinck.

De dagelijkse boodschappen, een dagje shoppen of een avondje-uit begint met 
één stap buiten de deur.

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

Binnen enkele minuten bent u op de A50, vanwaar Den Bosch en Nijmegen 
binnen 15 à 20 minuten te bereiken zijn

Voor het openbaar vervoer kunt u gebruik maken van busverbindingen of een 
van de twee NS-stations.





Kenmerken

- 3-kamer-appartement

- Blokverwarming

- Elektrische boiler (huur)

- Elektrische installatie vernieuwd in circa 2010

- Privé berging én gezamenlijke fietsenberging

- VvE bijdrage € 171,67 (inclusief voorschot stookkosten € 50,97)

- Verkoper heeft het object niet zelf bewoond, derhalve is de 

  "niet zelf bewoningsclausule" van toepassing






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?

Burgwal 34, 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


