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Klein Brabant Roosendaal

woont u 

binnenkort 

op nummer

70



Overdracht

Vraagprijs € 385.000,- k.k.

Servicekosten € 308,11

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Appartement, bovenwoning

Woonlaag 5e woonlaag

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1991

Type dak Platdak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dubbel glas


Muurisolatie


Vloerisolatie

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 99 m²

Inhoud 359 m³

Oppervlakte externe bergruimte 15 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 

buitenruimte

8 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 1

Aantal kamers 3 (waarvan 2 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

Aantal balkons 1

 

Locatie

KENMERKEN



Ligging In woonwijk


Nabij openbaar vervoer


Nabij snelweg

 

Energieverbruik

Energielabel C

 

CV ketel

CV ketel Intergas K-K HRE 28/24RF A CW4

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2020

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 1

Aantal overdekte 

parkeerplaatsen

1

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Parkeergelegenheid Garagebox

Heeft een balkon Ja

Heeft een lift Ja

Heeft een garage Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Jaarlijkse vergadering Ja

Periodieke bijdrage Ja

Meer jaren onderhoudsplan Ja

Opstal verzekering Ja

 

KENMERKEN



Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

KENMERKEN



OMSCHRIJVING
Bent u die senior van middelbare leeftijd die nog Zowel het separate toilet als de badkamer zijn keurig 
midden in het leven staat? Wilt u misschien anders of betegeld en voorzien van modern sanitair. 

kleiner gaan wonen zodat er vooral tijd over blijft voor Zo is de ruime badkamer uitgerust met een luxe 
de leuke dingen in het leven? Wellicht is dit instapklare badkamermeubel en inloopdouche. 

appartement met 2 slaapkamers en garage nabij het 

stadscentrum van Roosendaal iets voor u. 
 Het appartement telt twee keurig afgewerkte, 


 volwaardige slaapkamers.

Het appartement is fraai gelegen in 

appartementencomplex 'Residence Roosenhof'.  
 Tot het appartement behoort ook een eigen garagebox. 
U woont hier uitstekend op loopafstand van het Deze is gelegen aan de achterzijde van het 
centrum met alle voorzieningen en ook de uitvalswegen appartementencomplex. 

bevinden zich slechts enkele autominuten van het 


appartement. Indien gewenst kunt u binnen Residence 
BIJZONDERHEDEN

Roosenhof genieten van een groot aantal services, Ten aanzien van de juistheid van deze informatie kan 
voorzieningen en activiteiten, zodat het u aan niets door TOFFwonen en verkoper geen aansprakelijkheid 
ontbreekt. 
 worden aanvaard. Aan de vermelde informatie en 


 plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend. 

Ziet u zich hier al onbezorgd oud worden? 
 

Neemt u contact op met ons kantoor en we laten u Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

graag dit TOFFe appartement zien. 
 De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige 
Tot ziens aan Klein Brabant 70 in Roosendaal.
 manier van meten toe te passen voor het geven van 


 een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De 

INDELING
 Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet 
We betreden Residence Roosenhof via de keurig volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
verzorgde entree met postbussen. Middels de afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de 
trapopgang of de lift komen we bij het appartement op meting. Uitgangspunt blijft altijd; “wat u ziet is wat u 
de vijfde verdieping. 
 koopt” en de objectinformatie is van lagere prioriteit.



 

De ruime hal vormt de verbinding tussen alle aanwezige 

ruimtes in het appartement. 
 



 

Zo komt u bijvoorbeeld in de royale lichte woonkamer. 

De living is strak afgewerkt in lichte kleurstelling en 

vormt daarmee de basis voor verschillende woonstijlen. 

Er is voldoende plaats voor een zithoek en grote 

eettafel. 
 



 

Vanuit de woonkamer is er toegang tot het balkon. 
 

Hier geniet u van een weids uitzicht over onder meer de 

parkeerplaats, entree en het voor het 

appartementencomplex gelegen plantsoen. 
 



 

De gesloten keuken heeft een moderne inrichting en is 

voorzien van een vaatwasser, combi-magnetron, 
koelkast en inductiekookplaat. 

Er is voldoende plaats voor een eettafel om je maaltijd 
te nuttigen. 




In de praktische berging is plek genoeg voor het 
witgoed en het opbergen van voorraad en spullen. 

Ook de CV-installatie bevindt zich hier. 

































Plattegrond



Plattegrond



Locatie op de kaart
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