
Hofstukken 150, Uden
Huurprijs € 1.100 p.m.

Van de Ven Garantiemakelaars


President Kennedylaan 153


5402 KC Uden

Tel. 0413 - 261 905


info@vandevengarantiemakelaars.nl


www.vandevengarantiemakelaars.nl



Kenmerken

Soort bovenwoning

Type woning appartement

Bouwjaar 2001

Inhoud 496 m³

Woonoppervlakte 118 m²

Perceeloppervlakte 0 m²

Tuin geen tuin

Tuin oppervlakte undefined m²

Energielabel -

Aantal kamers 5

Aantal slaapkamers 3
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Omschrijving van de woning




Ruime bovenwoning met groot dakterras, 3 slaapkamers en 

bergzolder gelegen op loopafstand van winkelcentrum Drossaard, 

park en op korte afstand van centrum en ontsluitingswegen. 





Huurvoorwaarden, o.a.:


- huurprijs € 1.100,= per maand


- exclusief kosten voor gas, water, elektra, tv etc.


- servicekosten zijn inbegrepen


- huurperiode vanaf 1 jaar


- borgsom van twee maandhuren


- jaarlijkse indexering huurprijs


- geen huisdieren toegestaan


- huurkandidaten worden gescreend obv kopie ID


- IB 60 formulier 2019/2020


- Jaaropgaaf 2019


- Laatste loonstrook


- verhuurder behoudt recht van gunning











Deze bovenwoning is gebouwd in 2001 en maakt onderdeel van 

een kleinschalig complex. Het gebruiksoppervlakte wonen is 118 

m² en daarnaast is er nog een bergzolder (overige inpandige 

ruimte) van 8 m² en dakterras van 15 m². Vanuit de bouwperiode 

is de woning voorzien van dak-, vloer en -gevelisolatie, daarnaast 

is er dubbele beglazing aanwezig. Parkeren kan op openbaar 

grondgebied nabij de entree van de woning. 








Indeling:


Op de begane grond is de hal met trapopgang, meterkast en 

riante berging. Met een vaste trap is toegang tot de leefruimte op 

de 1e verdieping bestaande uit een hal met vide, geheel betegeld 

toilet met wandcloset en fontein, riante living voorzien van een 

lichte tegelvloer, openslaande deuren naar het grote dakterras, 

dichte keuken met keukeninrichting in hoekopstelling voorzien 

van diverse inbouwapparatuur waaronder koelkast, vaatwasser, 

combi oven/magnetron en kookplaat, flinke bergruimte nabij de 

keuken. 
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Omschrijving van de woning

overloop met toiletruimte, geheel betegelde badkamer met ligbad, 

douche, wastafel en aansluiting voor het witgoed ,er zijn 3 

slaapkamers met laminaatvloeren. Via een vlizotrap is tot slot nog 

toegang tot een bergzolder met opstelling van de cv.-ketel.
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Plattegrond
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Plattegrond
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Plattegrond
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Plattegrond
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Locatie op de kaart
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Woont u hier binnenkort?



50% 50%

Leeftijd

Huishouden

Koop / huur

Buurtinformatie - Uden / Melle

Statistieken

man vrouw

1,2 per huishouden
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Van de Ven Garantiemakelaars

Van de Ven Garantiemakelaars is Uw makelaar in Uden. 


Niet zomaar een makelaar in Uden, van de Ven Garantiemakelaars is een garantiemakelaar. 

Bent u dus op zoek naar een makelaar in Uden om uw woning te 

verkopen? Of wilt u juist een woning gaan kopen en bent u 

daarom op zoek naar een makelaar in Uden. Bij van de Ven 

Garantiemakelaars in Uden helpen wij u graag.






Ons team bestaat uit:


Marcel van den Bergh


Directeur / Register Makelaar Taxateur

Monique Schippers - van den Bungelaar


Register Makelaar Taxateur





Justa Stouthart


Register Makelaar Taxateur





Jan Casteleijn


Assistent Register Makelaar Taxateur

Contact
Wij zijn bereikbaar via: 


- Tel. 0413 - 261 905


- info@vandevengarantiemakelaars.nl


- www.vandevengarantiemakelaars.nl

Adresgegevens
President Kennedylaan 153

5402 KC Uden
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Justa Marcel Monique Jan



Heeft u interesse in

Hofstukken 150?

Neem contact met ons op voor meer informatie.
Bel 0413 - 261 905 of mail naar info@vandevengarantiemakelaars.nl

Van de Ven Garantiemakelaars


President Kennedylaan 153


5402 KC Uden

Tel. 0413 - 261 905


info@vandevengarantiemakelaars.nl


www.vandevengarantiemakelaars.nl


