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Kenmerken
WOONOPPERVLAKTE

243m2



PERCEELOPPERVLAKTE

906m2



INHOUD

912m3



AANTAL SLAAPKAMERS

5

BOUWJAAR 2007





ENERGIELABEL A
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Omschrijving



In deze mooie wijk genaamd de Landerije in Roosendaal staat dit riante vrijstaande huis uit 2007 met een fantastische 

ligging. Deze woning kan het beste omschreven worden als ruimtelijk, zowel in het huis als eromheen heb je hier 

namelijk heel veel van. Binnen de bebouwde kom in een natuurrijk gebied is dit ook voor kinderen een paradijs om 

in op te groeien.





Roosendaal is en stad met een natuurrijke omgeving waar je heerlijk kunt wandelen en fietsen of naar hartenlust 

kunt winkelen in de binnenstad en luxe outletcenter. Roosendaal staat bekend als een levendige stad boordevol 

activiteiten, maar met de verschillende uitvalswegen praktisch voor de deur zit je ook zo in de omliggende dorpen en 

steden.





Geheel geïsoleerd en volledig instapklaar, waardoor je hem alleen nog hoeft in te richten. Van alle gemakken 

voorzien in zowel de keuken als badkamer is het hier heerlijk rustig en comfortabel wonen. Deze woning beschikt 

over 5 slaapkamers en maar liefst 2 badkamers.





Begane grond





Als je je eigen oprit oversteekt, langs de garage, kom je uit bij de voordeur. De ruime, hoge hal biedt je de keuze uit 

4 deuren, van links naar rechts: de bijkeuken/inpandige garage, meterkast, toilet en de woonkamer.





De woonkamer is ontzettend ruim te noemen met ongeveer 75m2 en de mooie plavuizen en gestucte muren 

houden het samen met de grote raampartijen lekker licht.





Vanuit de woonkamer kan je verder naar de half open keuken, die met zijn extra lange L-vormige werkblad niet 

alleen voldoende ruimte biedt om te koken, maar door de vele kastjes is er ook altijd plek om je spullen op te 

bergen en heb je de mogelijkheid om een zeer riante eethoek te creëren.





Met een moderne inductie kookplaat, afzuigkap, vaatwasser, combi-oven en koelkast ingebouwd is er weinig dat je 

hier niet kunt maken. De begane grond is voorzien van vloerverwarming.





Vanuit de hal vind je nog een fijne bijkeuken/inpandige garage waar je makkelijk je wasmachine en/of droger kwijt 

kunt. Hier vandaan is ook de ketelruimte te bereiken.
















Eerste verdieping





Bovenaan de trap kom je uit op de overloop waar 3 riante slaapkamer en een badkamer te vinden zijn. Als eerste de 

master bedroom, met een oppervlakte van 20m2 is dit met stip de ruimste kamer. Deze kamer is tevens voorzien 

van een airco. Al liegen de andere twee kamers er ook niet om, iets kleiner dan de master zouden ze allebei 

minstens een tweepersoonsbed kunnen huisvesten.





De badkamer op de eerste verdieping is voorzien van een ruime inloopdouche, toilet en wastafel.





Tweede verdieping





Zoals zonet aangegeven is er nog een vaste trap! Deze brengt je naar de tweede verdieping waar nóg twee 

slaapkamers en een badkamer te vinden zijn. Dankzij het hoge dak is er prima rechtop te lopen. De mooie en ruim 

opgezette badkamer op deze verdieping is voorzien van ligbad, inloopdouche en wastafel.





Buitenruimte





De achtertuin is te bereiken via openslaande deuren in de woonkamer of de buitendeur in de bijkeuken/garage. 

Deze tuin is duidelijk aangelegd met het woord “genieten” in het achterhoofd. Er zijn meerdere zitplaatsen ingericht 

waardoor je op elk moment van de dag een fijn plekje hebt om te relaxen.





Bijzonderheden:





- instapklare, vrijstaande riante woning


- volledig geïsoleerd


- 2 garages


- 5 (slaap)kamers


- 16 zonnepanelen
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Plattegrond Begane Grond
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Plattegrond Eerste Verdieping
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Plattegrond Tweede Verdieping
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Plattegrond Berging
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Plattegrond Bergzolder
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Kadastrale kaart



Locatie
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www.aldendriellaan2.nl

Aldendriellaan 2, Roosendaal

Scan deze code


 en bekijk de woning 

op je mobiel!

Bekijk deze woning online!
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interesse
in deze mooie woning?

 \\ Eikenlaan 13, 4881 AH Zundert \\ 0165 348 531 \\ makelaar@dehuizenpraktijk.nl \\ https://dehuizenpraktijk.nl/ \\


