
Van Veldekelaan 28
Roosendaal

De Hu izenprakt i jk

Vraagprijs: € 230.000,- k.k. 





INFO

Knusse tussenwoning in Roosendaal aangeboden. Deze woning heeft 80m2 woonoppervlakte op 

een perceel van 158m2 met ruimte voor 3 slaapkamers. Deze woning ligt aan de Van Veldekelaan 

28 te Roosendaal. De woning is in 1966 gebouwd met gemetselde spouwmuren, betonnen 

verdiepingsvloeren en een vrijstaande berging in de achtertuin. De spouwmuren en het dak is 

geïsoleerd alsmede het merendeel van de beglazing. Ook zijn er een aantal rolluiken aanwezig. In 

de nabije omgeving treft u al uw voorzieningen en de woning ligt dicht bij het centrum van 

Roosendaal.

| KENMERKEN |

- 80m2 woonoppervlakte;

- 3 slaapkamers;

- 158m2 perceel;

- Starterswoning



BEGANE GROND

Via de voordeur komt u in de hal met een apart toilet en de 

trap naar de eerste verdieping.





BEGANE GROND

De keuken en woonkamer zijn één open ruimte met ruimte 

voor een eethoek. De begane grond heeft vanuit de voor- en 

achterkant van de woning aangename daglichttoetreding.





BEGANE GROND





EERSTE VERDIEPING 

De eerste verdieping bestaat uit drie slaapkamers en de 

badkamer. De badkamer heeft een douche en wasbak. Via 

een vlizo-trap komt u op de zolder. Deze ruimte heeft naast 

de gewone woonoppervlakte nog een gebruikersoppervlakte 

van ongeveer 17m2.





TUIN

De woning heeft een voor- en achtertuin. De achtertuin ligt op 

het westen en heeft een overkapping met zithoek. De 

achtertuin biedt veel privacy, heeft een achterom en 

vrijstaande de berging.





TUIN





BEGANE GROND 



EERSTE VERDIEPING



ZOLDER



EXTERNE BERGING



ALGEMENE 
INFORMATIE
Van Veldekelaan 28

Oppervlakten en inhoud

Gebruikersoppervlak wonen 80 m2

Overige inpandige ruimte 17 m2

Inhoud woning 335 m3

Externe bergruimte 8 m2

Gebouwgebonden buitenruimte 20 m2

Bouwjaar 1966

Indeling woning

Aantal kamers 5

Aantal slaapkamers 3

Kadastrale informatie

Kadastrale gemeente Roosendaal

Sectie D

Nummer 8707

Eigendomssituatie Volle eigendom

Groot ca. 158 m2

KENMERKEN

DISCLAIMER

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de in deze brochure getoonde foto's en informatie, verstrekt door de makelaar.

CONTACTGEGEVENS

Adres: De Huizenpraktijk Email: makelaar@dehuizenpraktijk.nl

Eikenlaan 13 Tel. nummer +31165348531

4881 AH  Zundert


