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Galmeidijk Roosendaal

woont u 

binnenkort 

op nummer

57



Overdracht

Vraagprijs € 625.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1978

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Dakisolatie

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 450 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 159 m²

Inhoud 635 m³

Oppervlakte overige inpandige 

ruimten

25 m²

Oppervlakte externe bergruimte 6 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging In woonwijk


Nabij openbaar vervoer


Nabij school


Nabij snelweg


Nabij winkelcentrum

KENMERKEN



 

Tuin

Type Voortuin

Staat Prachtig aangelegd

Tuin 2 - Type Achtertuin

Tuin 2 - Hoofdtuin Ja

Tuin 2 - Oriëntering Zuiden

Tuin 2 - Heeft een achterom Ja

Tuin 2 - Staat Prachtig aangelegd

 

Energieverbruik

Energielabel C

 

CV ketel

CV ketel Itho

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2007

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 2

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming


Houtkachel

Parkeergelegenheid Aangebouwde stenen garage

Heeft een rookkanaal Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft een dakraam Ja

Heeft een schuifpui Ja

KENMERKEN



Heeft zonwering Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

KENMERKEN



OMSCHRIJVING
Wat een heerlijke plek om thuis te komen, deze 
EERSTE VERDIEPING

vrijstaande woning met vier slaapkamers en garage aan Aangekomen op de eerste verdieping tref je hier drie 
de Galmeidijk in Roosendaal. Een woning die direct slaapkamers en een badkamer aan. 

aanvoelt als een warme jas. Gelegen op een riant De drie slaapkamers variëren in grootte en bieden allen 
perceel in een rustige groenrijke omgeving. 
 plaats aan een volwaardig slaapkamermeubilair.



 Alle kamers zijn keurig afgewerkt en voorzien van 
Een aantrekkelijke plek om te wonen en je kinderen te laminaatvloeren. 

laten opgroeien. Centraal gelegen in één van de 

mooiste straten van De Dijken. 
 De complete badkamer beschikt over een ligbad met 


 douchescherm, wastafelmeubel en tweede toilet en is 
Op steenworp afstand van een kleinschalig vrij eenvoudig. Er is echter voldoende ruimte om een 
winkelcentrum, de basisschool, supermarkt en de badkamer te creëren die volledig aansluit op jouw 
bushalte. En wanneer jij zin hebt in een middagje persoonlijke stijl. 

shoppen of een avondje vertier, dan fiets je in circa 
 


10 minuten naar de gezellige binnenstad. 
 
TWEEDE VERDIEPING

De dichtstbijzijnde toerit naar de snelweg is op slechts De tweede verdieping is een volwaardige 
5 minuten afstand gelegen van de woning. 
 woonverdieping. Je beschikt hier over volop werk- en 


 bergruimte én een riante vierde slaapkamer met airco 
Ben jij nieuwsgierig naar dit TOFFE huis waar jij en je en groot dakvenster. Deze verdieping is eveneens 
gezin nu en in de toekomst met veel plezier kunnen keurig afgewerkt. 

wonen? Wacht dan niet te lang en maak die afspraak 

via ons kantoor. We leiden je graag rond in deze 
TUIN

prachtige woning aan Galmeidijk 57 in Roosendaal.
 De tuin geeft jou alle rust en ruimte om optimaal te 



 genieten van het buitenleven. 


INDELING
 De achtertuin is fraai aangelegd, heeft een ligging op 
Wanneer jij je auto op je eigen oprit hebt geparkeerd, het zuiden en een achterom. Oefen je kunsten op de 
betreed je via de voordeur de ruime entree met trampoline, trap een balletje op het gras of relax met 
meterkast, moderne toiletruimte, garderobenis en een boek onder de sfeervolle overkapping met berging. 
trapopgang naar de eerste verdieping. Vanuit hier heb Het kan hier allemaal. 

je toegang tot de aanpandige garage met bijkeuken en 


de woonkamer.
 
BIJZONDERHEDEN



 Ten aanzien van de juistheid van deze informatie kan 
De living is ruim opgezet. Er zijn diverse manieren om door TOFFwonen en verkoper geen aansprakelijkheid 
dit vertrek naar eigen inzicht in te richten. Dankzij de worden aanvaard. Aan de vermelde informatie en 
grote raampartijen profiteer je hier van een uitstekende plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend. 

lichtinval. Via de grote schuifpui maak je moeiteloos 

verbinding met het buitenleven. Op de vloer ligt een Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

prachtige eiken vloer en de wanden zijn licht afgewerkt. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige 
Er is een sfeervolle houtkachel aanwezig waar je vanaf manier van meten toe te passen voor het geven van 
meerdere kanten van kunt genieten. 
 een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De 


 Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet 
De gesloten woonkeuken heeft een luxe en landelijke volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
inrichting. Voor jouw kookcomfort is de keuken afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de 
ingericht met hedendaagse inbouwapparatuur. 
 meting. Uitgangspunt blijft altijd; “wat u ziet is wat u 
Er is hier voldoende plaats voor een grote tafel om koopt” en de objectinformatie is van lagere prioriteit.

urenlang te tafelen. 
 



 

Je voorraad en je was kun je gemakkelijk kwijt in de 

praktische bijkeuken die naast een handige inbouwkast 

beschikt over aansluitingen voor het witgoed en een 

groot werkblad.
 



 












































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Locatie op de kaart
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