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Uitgebouwde 2-onder-1 kapwoning
4 slaapkamers, moderne keuken en badkamer
Berging, bijkeuken, oprit en tuin op zuid oosten!



J. VAN OLDENBARNEVELDTSTRAAT 4, GELDERMALSEN

Op de hoek van de Johan van Oldenbarneveltstraat staat deze uitgebouwde, goed 
onderhouden 2-onder-1-kapwoning met vier slaapkamers en ruime parkeergelegenheid 
op eigen terrein en voor de deur. De luxe badkamer en keuken, de woonkamer 

met houten vloer en open haard en de mooie lichtinval maken van deze woning een 
fijne plek om te wonen. 

Gelegen op korte afstand van een supermarkt, sportschool, bakker, kinderdagverblijf, 
basisschool en het gezellige centrum met diverse leuke restaurants, winkels, 

het Lingepark en de jachthaven. Geldermalsen heeft een treinstation op de lijn Utrecht-

’s-Hertogenbosch en een zeer centrale ligging in Nederland, vlakbij de A2 en A15.

Algemene informatie Bijzonderheden

Soort woning: 2-onder-1-kapwoning
Bouwvorm: Bestaande bouw
Bouwjaar: 1981
Perceeloppervlakte: 262 m²
Woonoppervlakte: 153 m²
Inhoud: 567 m³
Aantal kamers: 5
Aanvaarding per: in overleg

 Meer dan 150m2 woonoppervlakte
 Vier slaapkamers
 Mooie uitbouw aan de achterzijde
 Garage is gesplitst in een inpandig te bereiken 

bijkeuken en een berging
 Airconditioning in de hoofdslaapkamer
 Voorzien van 12 zonnepanelen 
 Waterontharder installatie aanwezig



BEGANE GROND




Entree/hal


Deze sfeervolle woning heeft een overdekte entree die toegang geeft tot de ruime hal. Rechts in de hal zijn de meterkast, garderobe, 
voorraadkast en de nette toiletruimte met fonteintje. De trap naar de eerste verdieping is bekleed met tapijt. 





Keuken


In de keuken ligt een mooie tegelvloer in een zwart/witte kleurencombinatie en door de grote ramen kijk je naar de voortuin en de 

rustige straat. Er is veel bergruimte in de kasten en lades en de keuken heeft een natuurstenen werkblad met achterwand. 


Alle benodigde apparatuur is ingebouwd: een 5-pits gaskookplaat, afzuigkap, oven, koelkast en een vaatwasser. 





Woonkamer

Dankzij de uitbouw aan de achterzijde is de woonkamer een plek waar meer dan genoeg ruimte is voor je zithoek, tv-meubel, dressoir 

en eettafel. Mooi detail is de grote lichtstraat die, samen met de dubbele deuren en de grote ramen, zorgt voor mooi lichtinval. 

Naast de open haard is een vaste boekenkast en in deze woonkamer ligt een mooie houten vloer.





Bijkeuken en berging


Dankzij de uitbouw kun je de voormalige garage bereiken vanuit de woonkamer. De garage is gesplitst in een bijkeuken en een berging; 
beiden zeer netjes afgewerkt. De berging heeft een brede loopdeur aan de voorzijde; ideaal om de fiets, motor of scooter binnen te 

zetten. In de bijkeuken staan de wasmachine, droger en een vriezer. De planken in de bijkeuken bieden veel praktische ruimte en er is 
een deur naar de achtertuin. Aan de berging is een afdak gebouwd, te bereiken vanuit de zijtuin.









EERSTE VERDIEPING




Overloop


Via de met tapijt beklede trap kom je op de overloop. 

Vanuit deze ruimte zijn twee slaapkamers en de badkamer te bereiken.





Slaapkamers


Aan de achterzijde bevindt zich 1 grote slaapkamer met een brede kastenwand, voorzien van schuifdeuren en inbouwverlichting. 

Deze slaapkamer heeft een schuurwerk plafond met inbouwverlichting en donkergrijs tapijt op de vloer. 


Aan de voorzijde is de tweede slaapkamer met rood tapijt op de vloer en genoeg ruimte voor een tweepersoonsbed.





Badkamer

De luxe badkamer is een plek die tot de verbeelding spreekt. Het plafond heeft inbouwverlichting, op de vloer liggen antracietkleurige 

tegels en de wanden zijn betegeld in een groot formaat tegel met een lichte kleur. De ruimte is ingedeeld met een grote inloopdouche, 
wandradiator, een wastafelmeubel met spiegelkast, een tweede toilet en elektrische vloerverwarming. Groot voordeel aan deze 

badkamer is dat er veel bergruimte is; het meubel heeft twee lades en tegen de muur hangt een grote kast.





TWEEDE VERDIEPING




Overloop


Dankzij het dakraam zijn de overloop en het trapgat heerlijk licht. 

Naast de cv-ketel bevindt zich een technische ruimte en in de schuinte van het dak is een flinke berging.





Slaapkamers


Op deze verdieping zijn nog twee slaapkamers, beiden met lichtinval aan twee zijden en zicht tot in de nok. 

De kamer aan de achterzijde is ingericht als slaapkamer en de kamer aan de voorzijde is nu een berging, inclusief bergruimte in de 

schuinte van het dak.



EXTERIEUR




Achtertuin


Vanuit de woonkamer en de bijkeuken is de achtertuin te bereiken, gelegen op het zuidoosten. 

De groenblijvende hagen en hedera zorgen samen met de lei- en plataanbomen voor privacy. 

Tegen de achtergevel hangt zonwering en de langwerpige vijver maakt de tuin optisch dieper. 


De bestrating van natuursteen heeft weinig onderhoud nodig en in deze tuin kun je meerdere zitplekken maken; in de zon én in de 
schaduw.





Voortuin


Niet alleen de achtertuin is zeer verzorgd; ook de voortuin heeft een mooie uitstraling. 

Strakke hagen, leibomen, grind en bestrating vormen een mooie geheel. 


Op de oprit is ruime parkeergelegenheid en links van de woning is een poort met een eigen, brede achterom naar de achtertuin.

Voor de woning bevindt zich nog een extra parkeerplaats.







Kadaster J. van Oldenbarneveldtstraat 4, Geldermalsen



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 4 personen: Bart, Marianne, Hanneke en Hans. 




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.




Hans heeft met zijn bouwkundige en makelaardij achtergrond een jarenlange ervaring in de woningbranche zowel 
vanuit de ontwikkeling als verkoop. Sinds 2012 werkt hij als zelfstandig ondernemer en is betrokken geweest bij 
diverse woningbouwprojecten. Eind 2019 is er een samenwerking met Stoffels Makelaardij tot stand gekomen. Op 
een informele manier probeert hij voor koper en verkoper een juiste deal tot stand te brengen, een win-win 
situatie te creëren. Hans woont in de binnenstad van Den Bosch en is goed bekend in de omgeving!




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.

Stoffels makelaardij

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


