TACONIETDIJK 5 4706 TD TE ROOSENDAAL,
HUURPRIJS 2500 EURO P.MND.,
BESCHIKBAAR PER 1-1-2019

Soort woning
Prijs
Type woning
Woon oppervlakte
Slaapkamer(s)
Badkamer(s)
Tuin

:
:
:
:
:
:
:

Gestoffeerd en gemeubileerd
€ 2500,-Villa
315 m2
5
2
Ja

TACONIETDIJK 5 4706 TD TE ROOSENDAAL,
HUURPRIJS 2500 EURO P.MND.,
BESCHIKBAAR PER 1-1-2019

ALGEMEEN:
Gestoffeerde en gemeubileerde luxe villa met een
woonoppervlakte van ruim 300 m² op een perceel van bijna 1.000
m2.
De woning is gelegen in een residentiele omgeving nabij het bos
maar ook nabij de aansluiting op A58 (Breda-Vlissingen)
INDELING:
Begane grond:
Hal/entree, meterkast, toilet en trap naar de verdieping
Ruime woonkamer (85 m²) voorzien van gashaard en forse
raampartijen waardoor een volledig zicht op de tuin en het terras
gerealiseerd is.
In open verbinding gesitueerde keuken voorzien van volledige
inrichting, inductiekookplaat en afzuigkap, combimagnetron,
koelkast en vaatwasmachine,
Bijkeuken voorzien van keukeninrichting en opstelling
wasmachine en droger
Garage voorzien van diverse kasten tbv opslag
Hal met toegang tot
Badkamer voorzien van douchecabine, wastafel en toilet
2 slaapkamers voorzien van airco
Kantoorhoek
Hal met toegang tot
Master bedroom voorzien van airco, met dubbele wastafel , open
haard en schuifpui naar prive terras,
dressing
Badkamer voorzien van ligbad/jacuzzi, douchecabine, dubbele
wastafel met meubel en toilet.
1ste verdieping:
overloop/vide en
grote kamer geschikt voor verschillende doeleinden
(speelkamer, kantoor)
toilet
trapopgang naar
2de verdieping:
relax ruimte met sauna en toegang tot dakterras
BIJZONDERHEDEN:
* Gehele woning is voorzien van houten en/of granieten vloer;
* bijzondere lichtinval door raampartijen en vide
* Gesitueerd nabij de bossen van Visdonk
* Residentiele omgeving (lees: zeer rustig)

RENT ESTATE STAAT IN VOOR EEN PROFESSIONELE
SAMENKOMST TUSSEN VERHUURDER EN HUURDER.
Rent estate is de meest eigentijdse verhuurmakelaar in de regio
West-Brabant. Bijna twee decenia ervaring, een up-to-date
kennis en relaties binnen de regionale markt in deze specifieke
brance, dragen er zorg voor uw onroerend goed niet alleen te
verhuren maar ook vertrouwd te verhuren
Woningverhuur vergt een specialisme dat niet een iedere
gegeven is; het matchen is maatwerk waar wij uw rode draad
zijn. Vanaf het eerste contact staan wij in woord en daad voor u
klaar. Met de juiste mediator kan leegstand tot verhuur
overgaan, kortom Rent Estate!
Chantal Nooren - Nieuwlaat

