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Wouwseweg Roosendaal

woont u 

binnenkort 

op nummer

30



Overdracht

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1896

Dakbedekking Dakpannen


Kunststof

Type dak Zadeldak

Isolatievormen Dakisolatie


Muurisolatie


Vloerisolatie

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 233 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 130 m²

Inhoud 476 m³

Oppervlakte externe bergruimte 53 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 

buitenruimte

11 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging In woonwijk


Nabij openbaar vervoer


Nabij snelweg

KENMERKEN



 

Tuin

Type Achtertuin

Hoofdtuin Ja

Heeft een achterom Ja

Staat Normaal

 

Energieverbruik

Energielabel C

 

CV ketel

CV ketel Remeha Calenta Ace CW5

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2020

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 2

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming


Vloerverwarming (gedeeltelijk)

Parkeergelegenheid Vrijstaande stenen garage

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Heeft rolluiken Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft een dakraam Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

KENMERKEN



OMSCHRIJVING
In een van de tofste straten van Roosendaal, met een Aan de voorzijde ligt de riante master bedroom. 

rijke historie, bieden wij met enthousiasme deze keurig Naast een groot tweepersoonsbed, plaats je hier 
onderhouden en gemoderniseerde half-vrijstaande eenvoudig nog een grote kledingkast. 

woning aan. Een instapklaar huis met 3 slaapkamers en Ook op de overloop beschik je hier over een fraai 
garage waar je met veel plezier zult wonen. 
 afgewerkte kastenwand.



 

En dat alles op loop- en fietsafstand van de binnenstad De tweede slaapkamer is eveneens een volwaardige 
met alle voorzieningen zoals winkels, restaurants, cafés, slaapkamer met aangenaam daglicht.

bioscoop, theater en het openbaar vervoer. 
 



 De luxe badkamer staat garant voor een ontspannen 
Opgroeiende kinderen hoeven de stad niet met een badritueel. Of je nu liefhebber bent van een verfrissende 
grote diversiteit aan sportclubs, verenigingen en douche of urenlang badderen, het kan hier allebei. 

scholen. De toerit naar de snelweg vind je op slechts Met een ruime inloopdouche, modern ligbad, tweede 
enkele minuten van de woning.
 toilet, vloerverwarming en groot wastafelmeubel met 


 twee moderne waskommen ontbreekt het je namelijk 
Nu de huidige bewoners toe zijn aan een volgende aan niets.

stap, komt dit leuke huis beschikbaar voor jou! 
 

Zie jij je hier wel wonen en ben je nieuwsgierig 
TWEEDE VERDIEPING

geworden, kom dan snel langs. Neem contact op met Een vaste trap brengt je naar de tweede verdieping. 
ons kantoor en we laten je deze topper graag zien. Hier is over de gehele breedte een dakkapel geplaatst.

Welkom aan Wouwseweg 30 in Roosendaal.
 De bijzonder grote en lichte kamer die hierdoor is 



 ontstaan, is uitermate geschikt als derde slaapkamer, 

INDELING
 werkplek of hobbyruimte. 

Kom binnen via de ruime entree waar zich het toilet, 


een voorraadkast en de trapopgang naar de eerste 
TUIN

verdieping bevindt. Vanuit de hal heb je toegang tot De tuin bij deze woning heeft een aantal pluspunten. 

zowel de woonkamer als de gesloten woonkeuken. 
 Ten eerste parkeer jij je auto's gemakkelijk en veilig op 


 je afsluitbare oprit. 

De keurig afgewerkte woonkamer is aan de voorzijde De volledig omsloten tuin beschikt bovendien over een 
gelegen. Er is voldoende plaats voor een riante zithoek overkapping, een berging en een garage van ruim 11 
waar je geniet van een heerlijk avondje op de bank of meter. 

een gezellig borrelmoment met vrienden. De grote 

raampartijen zorgen voor veel en aangename lichtinval. 
 
BIJZONDERHEDEN



 Ten aanzien van de juistheid van deze informatie kan 
De gesloten keuken heeft een sfeervolle, luxe door TOFFwonen en verkoper geen aansprakelijkheid 
uitstraling. De hoek-opgestelde keuken beschikt over worden aanvaard. Aan de vermelde informatie en 
een vijfpits fornuis, een quooker, vaatwasser, koelkast plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend. 

en combi-oven. Er is plaats voor een grote eettafel om 

met het gehele gezin in deze heerlijke ruimte te Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

vertoeven. 
 De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige 


 manier van meten toe te passen voor het geven van 
Aansluitend tref je de keurig afgewerkte en praktisch een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De 
ingerichte bijkeuken. In de handige voorraadkasten is Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet 
voldoende plek voor het opbergen van jouw spullen, volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
daarnaast plaats je hier met gemak je witgoed en afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de 
andere elektronische apparaten. 
 meting. Uitgangspunt blijft altijd; “wat u ziet is wat u 



 koopt” en de objectinformatie is van lagere prioriteit.


EERSTE VERDIEPING
 

Via de trap komen we op de royale, uitgebouwde eerste 

verdieping waar zich een tweetal slaapkamers 

bevinden. 
 









































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Locatie op de kaart
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