
BASTION VUGHT 13, 'S-HERTOGENBOSCH

Luxe en gerenoveerd appartement aan de rand van de stad 
Gelegen op een toplocatie aan Bastion Vught
Uniek en blijvend vrij uitzicht over het Bossche Broek



BASTION VUGHT 13, 'S-HERTOGENBOSCH

Exclusief en stijlvol wonen op een van de mooiste locaties van ’s-Hertogenbosch 

met een adembenemend uitzicht! Dit riante appartement is gelegen op de tweede 
verdieping van een kleinschalig appartementengebouw met in totaal 16 appartementen 
en is gesitueerd op het prachtige Bastion Vught. Het appartement biedt een uniek 
uitzicht over natuurgebied Het Bossche Broek. Of het nu strakblauw weer is, 

herfstachtig of zelfs regent; het uitzicht vanuit hier is altijd prachtig!

Algemene informatie Bijzonderheden

Soort woning: Appartement
Bouwvorm: Bestaande bouw
Bouwjaar: 1981, appartement 

volledig gerenoveerd in 
2018

Woonoppervlakte: 139 m²
Inhoud: 434 m³
Aantal kamers: 3
Aanvaarding per: in overleg

 Prachtige zichtlijnen vanuit zowel de 
woonkamer als keuken over Het Bossche 
Broek;

 Sfeervolle en volledig privacy biedende 
buitenruimte voorzien van plafond heater, 10 
maanden per jaar genieten van je 
buitenruimte;

 Op maat gemaakte kasten in slaapkamer en 
2e zit/slaapkamer;

 Gehele appartement is voorzien van een zeer 
fraaie houten visgraat vloer;

 Alle wanden strak gestukt;
 Elektra vervangen en nieuwe meterkast;
 Garagebox met vliering en berging.



APPARTEMENT



Het gebouw is voorzien van een gezamenlijke centrale entree waar zich de brievenbussen, lift, trappenhuis en bellentableau met 

videofoon bevinden. In het souterrain heeft het appartement een inpandige berging en een eigen garagebox met vliering. 

Via zowel de lift als de trap is het appartement op de 2e etage te bereiken. Per etage zijn 2 appartementen gelegen. 


Via de portiek bereik je het appartement op nummer 13.




Bij binnenkomst valt gelijk de riante entreehal op. De mooie lichte houten vloer in visgraat motief, de strak gestukte wanden, mooie 
verlichting welke door het gehele appartement uniform is uitgevoerd. De huidige eigenaren hebben het appartement in 2018 volledig 
gerenoveerd, werkelijk alles is vernieuwd. De indeling van het appartement is aangepast zodat de woonkeuken aan de zijde van Het 

Bossche Broek is geplaatst. Zowel de keuken als de woonkamer bieden hierdoor een prachtig weids uitzicht. 




In de zeer ruime entreehal bevinden zicht het toilet, een garderobekast, wasmachine ruimte en CV ruimte. 

Tevens is hier de toegang naar de woonkamer middels dubbele glazen taatsdeuren, de keuken middels een enkele glazen taatsdeur, 

toegang naar de master bedroom en badkamer en toegang naar de slaap/2e zitkamer middels een houten schuifdeur. 

Alles is zeer smaakvol afgewerkt.




De royale woonkamer is voorzien van een openhaard waar de zithoek omheen is gesitueerd. Er is een vaste, op maat gemaakte, kast 
met verlichting en een tv-arm welke elektronisch bedienbaar is. Tevens is er een vast wanddressoir. Vanwege de grote glazenpuien is 

het uitzicht vanuit zowel de zit- als eethoek fenomenaal! 




De semi-open keuken is voorzien van een vaatwasser met elektronische opening, grote wijnklimaatkast, grote koelkast, Bora 
afzuigsysteem in de elektrische kookplaat, oven en spoelbak. Het keukenblok biedt tevens plaats voor twee zitplaatsen waar je in de 

ochtend even een koffie drinkt of je ontbijt neemt. Vanuit de keuken bereik je via een glazen schuifpui het terras. 

Deze sfeervolle buitenruimte is voorzien van een nieuwe houten vloer, een plafond heater waardoor je als heel snel lekker beschut 


buiten kunt zitten en kunt genieten van de rust en het uitzicht.




Vanuit hal bereik je de badkamer welke is voorzien van een ruime inloopdouche, wastafel met meubel en een 2e toilet. 

De master bedroom is naast de badkamer gelegen en is voorzien van een kamer brede vaste kastenwand welke is voorzien van 

binnenverlichting en diverse hang- en leg gedeelten. Tevens zijn er diverse laden. 

De andere slaapkamer wordt momenteel gebruikt als 2e zitkamer en biedt erg veel ruimte. 


Ook hier weer een grote vaste kast met binnenverlichting en diverse hang- en leg gedeelten. Vanwege de brede houten schuifdeur en 
de dubbele glazendeuren in de woonkamer heb je ook vanuit deze ruimte prachtig zicht richting Het Bossche Broek.




Het appartement heeft op veel plaatsen bijzondere zichtlijnen. Het biedt veel ruimte, vrijheid en een blijvend vrij uitzicht op Het Bossche 

Broek. Kortom; wonen op een toplocatie!

































Kadaster Bastion Vught 13, 'S-Hertogenbosch



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


