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“Kom binnenkijken!”

> Kenmerken
Woonoppervlakte



 100m²




Perceeloppervlakte

N.v.t.




Inhoud



 337m³




Energielabel


 A

> Omschrijving
Mooie maisonnette gezinswoning (type hoekwoning/ 4-kamer 
appartement) met riant balkon én garagebox. De woning is volledig 
gestoffeerd en staat in de jonge nieuwbouwwijk "Made Oost”. Aan de 
voorzijde is een gezamenlijke entree voor de woning op de begane grond 
en het appartement erboven, bestaande uit 2 woonlagen. De woning is 
uitstekend afgewerkt met o.a. een moderne en complete keukeninrichting 
in hoekopstelling, idem afgewerkte badkamer en heeft 3 slaapkamers. Op 
zowel de eerste woonlaag als tweede woonlaag vloerverwarming als 
hoofdverwarming. De op de hoek gesitueerde maisonnette is optimaal 
geïsoleerd met spouw-/ dakisolatie en overal HR++ beglazing. Bouwjaar 
ca 2016, inhoud ca 337m³, gebruiksoppervlakte 100m² (Pand nr. 05499)




Voorwaarden verhuur:

• Type woning: maisonnette (appartement)

• Te huur voor bepaalde tijd: min. 12 maanden / max. 24 maanden

• Huurovereenkomst zonder huurbescherming

• Huurprijs € 1.120,- per maand plus waarborgsom 1 maand huur

De huurprijs is incl. stoffering (overal vloerafwerking) 

Huisdieren niet toegestaan

• Een werkgeversverklaring en 2 recente salarisstroken 

• Verhuurdersverklaring kan worden opgevraagd 

• Verhuur onder voorbehoud goedkeuring van de eigenaar 



































Eerste verdieping
 


 


Indeling eerste woonlaag: Entree, meterkast (6 groepen/ 2x aardlek), 
 Bijzonderheden

toiletruimte (wandcloset en fonteintje), aansluitend een royale L- 

vormige woonkamer met open keuken (ca. 42m²) met dakterras (ca. Bouwtechnisch en overig: Verdiepingsvloeren zijn van beton. De 
15m²). De keuken in hoekopstelling heeft de volgende geïntegreerde eerste en tweede bouwlaag: vloerverwarming, verdeler in technische 
apparatuur: vaatwasser, koelkast, 4-pits gaskookplaat met afzuigkap ruimte. In de technische ruimte zit de cv-combiketel 2016 met warmte 
en een combimagnetron. Op de vloer van de eerste woonlaag ligt een terugwinning systeem en het mechanische ventilatiesysteem voor de 
parketvloer. 
 woning. De actieve Vereniging van Eigenaren wordt beheerd door VvE 


 Dorskarstraat te Made. 


 Tweede verdieping
 


 De gegeven informatie is met zorgvuldigheid opgesteld, aan de 

Indeling tweede woonlaag: overloop met toegang tot een 3-tal ruime juistheid kunnen echter geen rechten worden ontleend. De informatie 
slaapkamers (ca. 12,9m²/ 9,6m² en 8,6m²).  Een van de slaapkamers is slechts als informatief bedoeld. Wij houden ons het recht om de 
aan de achterzijde en de ouderslaapkamer aan de straatzijde hebben inhoud van de tekst te wijzigen en/of aan te passen. Hierover kan niet 
een dakkapel. De overige ruimtes beschikken over zijraam en/of gereclameerd worden. Maatvoering t.a.v. plattegronden inhouds- en 
dakraam. In de slaapkamers en op de overloop ligt een oppervlaktematen zijn bij benadering vastgesteld. Acquisitie op 
laminaatvloer. De betegelde badkamer (ca. 4,0m²) heeft een huurwoningen of huurbedrijfspanden die door Zopfi Makelaardij 
inloopdouche, wandcloset, wastafel met spiegel en planchet. Tot slot worden aangeboden, wordt niet op prijs gesteld.

is er nog een aparte technische ruimte met cv-installatie met een Zopfi Makelaardij is een betrouwbare en sterkte partner. Bij ons voel 
warmte-terugwin-systeem en een afzonderlijke bergruimte met de jij je thuis.
aansluiting voor wasmachine en/of droger. 











































> Plattegrond Ontdek de eerste verdieping. > Plattegrond Ontdek de tweede verdieping.



“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”

Ben je op zoek naar een passende 
woning. Dan is dit mogelijk de locatie 

(én woning) die absoluut tot een van 

jouw favorieten behoort. 



> Verkoopstrategie

Bij ons voel jij je thuis en dat is belangrijk. Daarom starten wij samen 
met jou het verkooptraject. Dat begint met het bepalen van de juiste 
vraagprijs. Wij hebben ruime ervaring, kennen de markt en weten waar 
we op moeten letten. Wij controleren de ligging, de omgeving (buurt), en 
het afwerkingsniveau. Aanvullend beoordelen wij de vraag naar dit 
specifieke type woning, verkochte referentiepanden en de juridische 
aspecten. Dit alles leidt tot een onderbouwd advies en een realistische, 
marktconforme vraagprijs. 




Het is niet even ‘’Een te koop bord & enkele foto’s op internet plaatsen.’’ 
Te koop zetten is geen kunst, maar verkopen wel. Ons team zorgt voor 
de hoogste opbrengst onderaan de streep, deelt jouw visie op de 
vastgoedmarkt en werkt met een duidelijke verkoopstrategie. Of het nu 
gaat om jouw woning, winkel of bedrijfspand! Makelen is voor ons een 
kwestie van vooral mensenwerk. Onze makelaars maken het verschil bij 
verkoop.





Heldere afspraken betreffende de kosten: jij houdt niet van 
verrassingen, wij ook niet. Dus maken wij heldere afspraken met 
jou.

> Het geheim 
achter ons succes
Wij hebben geen geheimen. Wij zijn gewoon 
hardwerkende makelaars met een no-
nonsense cultuur. Wij hebben een breed 
netwerk, denken altijd vooruit en hebben 

een ruime ervaring. Bij ons voel jij je thuis en 
dat is belangrijk.

“Een goede 
makelaar krijg


je meestal op 
advies van 
anderen.”

> Onze diensten
Wij zijn actief in de verkoop/ verhuur van woningen en 
bedrijfsvastgoed (BOG). Maar ook nieuwbouw en 

projectontwikkeling behoort tot ons specialisme. 




Onze relaties beoordelen ons op Funda met een dikke 9!

Tevreden opdrachtgevers daar worden wij erg blij van en daar zijn

wij ook trots op. 



> Ons team
Nice to meet you




Wij houden van ouderwets hard werken. Zopfi Makelaardij is hét makelaarskantoor 

van dit moment! Begonnen in 2003 met nul panden en inmiddels uitgeroeid tot een 
middelgroot makelaarskantoor met naamsbekendheid in de verre omgeving. 

Bij ons draait het om jou, niet alleen op het inhoudelijke vlak maar ook persoonlijk.




Wij houden van ouderwets hard werken. Dat doen we voor al onze relaties met veel 
plezier en een glimlach, iedere dag! Wij zijn een sterke partner & geven betrouwbaar 
advies, voor ons is elke opdracht uniek en maatwerk. 




Ben jij enthousiast geworden en klaar voor de volgende stap? Neem dan contact op 
met ons team! 

Zopfi Makelaardij

Antwerpsestraat 9e

4921 DC Made




TEL. 	0162687470

www.zopfi-makelaardij.nl

info@zopfi-makelaardij.nl

> Notities Belangrijke zaken...


 op een rijtje



ENTHOUSIAST
over deze woning?

Neem dan contact op met ons team! 

Wij staan jou graag te woord. 
Natuurlijk mag je ook gezellig langskomen, je bent van harte welkom. 
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