
FLORENCESTRAAT 10, 'S-HERTOGENBOSCH

Kantoor/ praktijk aan huis of slapen op de begane grond
Rustig gelegen vrijstaande woning
Gelegen in het groen, bij het water en de natuur!



FLORENCESTRAAT 10, 'S-HERTOGENBOSCH

Op een gewilde locatie aan de Noorderplas én het Burgemeester van Zwietenpark staat 
deze ruime, vrijstaande woning, met de mogelijkheid voor kantoor/ praktijk aan huis. 
Aan de achterzijde heeft de woning een riant uitzicht over het water en aan de voorzijde 
vrij uitzicht over het straatbeeld.  De woning is gelegen in de geliefde woonwijk De 
Maaspoort, die is voorzien van alle gemakken zoals winkelcentrum De Maaspoort, 
diverse basisscholen, kinderopvang, sportvoorzieningen en een gezondheidscentrum. 
De uitvalswegen (A2 en A59) zijn binnen enkele minuten te bereiken en de binnenstad 
van ’s-Hertogenbosch met zijn rijke historie, terrasjes, restaurants, winkels en 
uitgaansmogelijkheden is eveneens makkelijk bereikbaar.

Algemene informatie Bijzonderheden

Soort woning: Vrijstaande woning
Bouwvorm: Bestaande bouw
Bouwjaar: 1991
Perceeloppervlakte: 320 m²
Woonoppervlakte: 155 m²
Inhoud: 544 m³
Aantal kamers: 6
Aanvaarding per: in overleg

 Rustig gelegen vrijstaande woning
 Kantoor/ praktijkruimte aan huis of 

slaapkamer beneden
 4 slaapkamers
 Heerlijke tuin met vrij uitzicht
 Oprit voor meerdere auto’s
 Gelegen in het groen, bij het water en de 

natuur
 Ideaal gelegen ten opzichte van uitvalswegen



BEGANE GROND




Entree/hal


Entree in de ruime hal met de meterkast, kast met de CV ketel, toilet met fonteintje, garderobe en de trapopgang naar de eerste 
verdieping. De vloer is voorzien van een natuurstenen tegels. Vanuit de hal toegang tot de woonkamer en de kantoor/ praktijkruimte.





Woonkamer


Vanuit de hal kom je in de ruime woonkamer. 

De kamer is opgesplitst in een zitgedeelte met schuifpui naar de tuin/het terras en een eetgedeelte. 


Door de grote raampartijen en de lichtstraat in het zitgedeelte komt er fijn veel licht binnen in de kamer. 

Vanuit de woonkamer heb je een zeer fraai en weids uitzicht over de tuin en de omgeving. 


De hele kamer is voorzien van een mooie parketvloer.





Keuken

De keuken is aan de voorzijde van de woning gelegen en in een L-opstelling geplaatst met nog een losse kastenwand, 


waardoor er veel werk-/ opbergruimte aanwezig is. 

Deze Siematic keuken is van alle moderne gemakken voorzien, te weten een inductie kookplaat, RVS afzuigkap, oven, magnetron, 

vaatwasser, koelkast en een mooi natuursteen aanrechtblad. 





Kantoor/ praktijkruimte / slaapkamer

Deze ruimte is geschikt voor meerdere mogelijkheden: ideaal voor kantoor/ praktijk aan huis, maar zou ook goed ingericht kunnen 

worden als slaapkamer op de begane grond. In de ruimte bevindt zich namelijk ook een wastafel en douche. 

In de ruimte bevinden zich de aansluitingen voor de was apparatuur. 







EERSTE VERDIEPING




Overloop


Via de trap in de hal kom je op de ruime overloop met grote raampartij (veel lichtinval) met aangrenzend 4 slaapkamers, 

de badkamer en het separaat toilet.





Slaapkamers


Op deze verdieping bevinden zich 4 ruime slaapkamers. 

3 slaapkamers zijn gelegen aan de achterzijde van de woning met vrij uitzicht over de Noorderplas


en de 4e kamer is aan de voorzijde gelegen. 

Op alle 4 de kamers ligt vloerbedekking.





Badkamer


De badkamer is voorzien van een ruime inloopdouche en een breed wastafelmeubel voorzien van een terazzo blad 

met 2 wastafels en 2 kranen. 





Separaat toilet


Vanaf de overloop is het separaat toilet toegankelijk. 





EXTERIEUR




Tuin


De tuin is vanuit de woonkamer via een schuifpui te bereiken en is fraai aangelegd met twee zonneterrassen. 

Hierdoor heb je de mogelijkheid om de hele dag van de zon (of juist van de schaduw) te genieten. 


De tuin bestaat verder uit diverse perkjes met beplanting en bomen. 

Vanuit de tuin kijk je heerlijk vrij weg over het water en het groen. 


Een heerlijke plek om te vertoeven!





Berging

Aan de rechterzijde van de woning bevindt zich een berging die vanaf de oprit toegankelijk is en achter een deur naar de tuin heeft. 


Een praktische berging voor de fietsen, tuingereedschap etc.





Oprit en carport

Er zijn 2 opritten voor de woning aanwezig.


1 aan de rechterzijde met een carport en 1 aan de linkerzijde voor de kantoorruimte.

Zo kunnen er meerdere auto’s geparkeerd worden op eigen terrein











Kadaster Florencestraat 10, 'S-Hertogenbosch

AANTEKENINGEN



Stoffels makelaardij
Stoffels makelaardij is een full service NVM-makelaarskantoor dat is gevestigd in Villa Zuiderbosch op de weg 
tussen Rosmalen en Den Bosch. Ons kantoor is u graag van dienst bij Verkoop, Aankoop, Taxatie, Verhuur en 
Waardebepaling. Stoffels Makelaardij bestaat uit 3 personen: Bart, Marianne & Hanneke. 




Bart dé makelaar die op een persoonlijke, professionele en informele wijze begeleidt en adviseert tijdens verkoop, 
aankoop of taxatie. Na jarenlange ervaring in makelaarsland bij diverse gerenommeerde, grote kantoren is Bart in 
2013 zijn eigen kantoor gestart. Bart is geboren en getogen in Rosmalen, waardoor hij de markt in Rosmalen, Den 
Bosch, Vught, Berlicum en de omgeving perfect kent!




Marianne is geboren en getogen in de Bossche binnenstad en heeft jarenlange ervaring bij een gerenommeerd 
kantoor in Vught opgedaan. Inmiddels is zij alweer enkele jaren met enorm veel enthousiasme werkzaam bij 
Stoffels Makelaardij. Marianne heeft een groot netwerk, waardoor zij makkelijk, op een prettige en informele 
manier kopers en verkopers bij elkaar brengt.




Hanneke is de Office Manager. Zij zorgt ervoor dat de interne organisatie perfect loopt. Hanneke zal zo veel 
mogelijk aanwezig zijn bij de opname van een nieuwe woning, zodat zij het huis en de verkoper(s) kent, waardoor 
het contact met haar makkelijk verloopt.

Deze brochure geeft u een indruk van het woonhuis en vormt slechts een uitnodiging tot bezichtiging.

De plattegronden in deze brochure zijn ter indicatie en geproduceerd voor promotionele doeleinden. 
Aan deze plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Na aankoop zal binnen 7 werkdagen na de afloop van uw financieringsvoorbehoud een bankgarantie 
verlangd worden. Uw geldverstrekker kan dit gemakkelijk voor u verzorgen.

Tussentijdse verkoop voorbehouden.

Wij zouden het op prijs stellen wanneer u ons na een bezichtiging op de hoogte brengt van uw 
bevindingen. Wij kunnen onze opdrachtgever(s) hier dan over informeren.

Deze woning is ook te vinden op internet: www.stoffelsmakelaardij.nl



Hintham 152, 5246 AK Rosmalen

T 073 202 02 15| info@stoffelsmakelaardij.nl | www.stoffelsmakelaardij.nl

Kijk voor ons complete woningaanbod op www.stoffelsmakelaardij.nl


