
VERWERSSTRAAT 68, 'S-HERTOGENBOSCH

Perfect onderhouden en luxe afgewerkte benedenwoning
Ruime kamer, luxe keuken en 1 slaapkamer
In het centrum van 's-Hertogenbosch en toch rustig gelegen



VERWERSSTRAAT 68, 'S-HERTOGENBOSCH

Wonen in een zeer exclusief appartement, zeer smaakvol ingericht en op een zeer 
rustige locatie aan één van de meest exclusieve winkelstraten in hartje centrum van 

’s-Hertogenbosch. Alle voorzieningen van het centrum op loopafstand; winkels en 
boetieks, culturele bezienswaardigheden zoals o.a. het Noord Brabantsmuseum en 
Design museum, theater, diverse terrasjes en restaurants en het centraal station op 
enkele minuten. Naast de stedelijke dynamiek biedt deze locatie ook de rust van de 
natuur; de Casinotuinen, het Zuiderpark en natuurgebied Het Bossche Broek met daarbij 
de Zuiderplas zijn op een paar minuten loopafstand gelegen. Wandelen, fietsen en 
sporten om de hoek. Snelwegen zoals A2, A59 en N65 liggen op een paar autominuten. 

Algemene informatie Bijzonderheden

Soort woning: Benedenwoning
Bouwvorm: Bestaande bouw
Bouwjaar: 1973
Woonoppervlakte: 112 m²
Inhoud: 516 m³
Aanvaarding per: in overleg

 Rustig en exclusief wonen in hartje centrum 
van ‘s-Hertogenbosch

 Instapklaar design appartement afgewerkt met 
hoogwaardige 1e klas materialen

 In 2017 volledig nieuw ingericht
 Complete keuken voorzien van alle gemakken 

en apparatuur
 Vaste kastenwanden in zowel woonkamer als 

slaapkamer
 Complete badkamer voorzien van o.a. douche 

toilet
 Mogelijkheid voor een tweede slaap- en 

badkamer
 Riant terras met meerdere zitplaatsen



APPARTEMENT



Het betreft hier een begane grond appartement dat is gelegen in gebouw Sint Janshof, welke is gelegen tussen de Parade en het 

Museumkwartier. Het appartementencomplex bestaat in totaal uit 27 appartementen met daaronder een riante parkeerkelder voorzien 
van een privé parkeerplaats en een ruime privé berging. Het appartement is in 2017 volledig met zeer hoogwaardige en duurzame 

materialen afgewerkt. 





Entree

Via de Verwersstraat kom je in een algemene entreehal welke de toegang geeft tot 6 appartementen. In deze hal bevinden zich de 

brievenbussen van de appartementen, tevens de trap welke naar de parkeergarage en bergingen leidt. Op dit niveau bevindt zich ook 
de voordeur van het appartement Verwersstraat 68. 




Het betreft hier een ruim 2 kamer appartement met 112 m² woonoppervlakte. De huidige eigenaren hebben het appartement zo 

ingericht dat het momenteel 1 slaapkamer heeft maar desgewenst is op een eenvoudige manier een 2e slaap- en extra badkamer te 
realiseren. 




Via de voordeur kom je het appartement binnen alwaar gelijk de strakke lichtgrijze gietvloer opvalt. Deze vloer is door het gehele 
appartement doorgelegd wat een fraai en rustig geheel geeft. In de entree hal bevinden zich het gastentoilet, garderobe en de 

meterkast. Er is in het gehele appartement veel gebruik gemaakt van exclusieve behangsoorten wat het appartement een zeer luxe 
uitstraling geeft. 





Woonkamer


Via een stalentrap met 4 treden kom je in het woongedeelte van het appartement. Het betreft hier een zeer lichte ruimte vanwege de 
volledige glazen achterpui welke is voorzien van dubbele naar buiten openslaande deuren die direct toegang geven tot het terras. In het 

zitgedeelte staat momenteel een riante zithoek maar deze ruimte biedt desgewenst gemakkelijk plaats voor een zit- en eethoek. De 
woonkamer is voorzien van een vaste kastenwand waar o.a. de TV in verwerkt is en waar diverse opbergkasten in gemaakt zijn. 





Keuken


De openkeuken is voorzien van een kastenblok met daarin een combi-oven, vaatwasser, een extra grote koelkast en separate grote 
diepvries. Het kastenblok wordt compleet gemaakt met een riante wijnklimaatkast. Alle apparatuur is van hoogwaardige kwaliteit. 


Tegenover het kastenblok is een volledig uit Carrara marmer opgetrokken keukenblok geplaatst waar zich het spoelgedeelte bevindt. Het 
betreft hier een extra brede spoelbak voorzien van een Quooker. Tevens bevindt zich in het keukenblok de 4 pits inductiekookplaat. Aan 

de andere zijde is een gedeelte waar je met 4 personen gezellig kunt eten, al zittend aan de bar.





Eetgedeelte

Vanuit de keuken kun je aan beide zijden middels een stalentrap met 4 treden naar een lager gelegen niveau waar een vaste eettafel van 
ruim 2,50m lengte staat. Deze tafel is zo ontworpen dat het onderdeel uitmaakt van de keuken en een mooi geheel met de rest van het 




Berging / technische ruimte


Vanuit de keuken bereik je de berging en techniekruimte waar zowel wasmachine als droger zijn geplaatst. Tevens is hier extra 
bergruimte, hangt hier de CV ketel en staat er een boilervat. 





Slaapkamer


Middels een fraai vormgegeven schuifdeur bereik je de slaapkamer. Deze is aan de achterzijde van het appartement gelegen en grenst 
aan het terras. De slaapkamer is aan 2 zijden voorzien van vaste inbouwkasten, gemaakt van hoogwaardige materialen. 





Badkamer


Direct aan de slaapkamer grenst de riante badkamer waar een inloopdouche, vrijstaand ligbad, groot wastafelmeubel met 2 
waskommen en een apart gelegen douchetoilet zijn geplaatst. Het geheel is ook hier afgewerkt met een gietvloer, smaakvol behang en 

wandtegels. Tussen slaap- en badkamer zit een stalen tussendeur voorzien van glas.





Terras

Het zuidoost gelegen terras is maar liefst 44 m² groot en geeft ruimte voor meerdere zitplekken. Het geheel is fraai aangelegd en de 
haag biedt voldoende privacy op je eigen terras. Tevens is er vanaf het terras toegang tot het gemeenschappelijke binnenhof waar 

middels een eigentijds tuinontwerp en mooie beplanting een prettige sfeer is gecreëerd. 





Parkeren

Bij dit appartement behoort één vaste parkeerplaats welke  is gelegen in bijbehorende afgesloten parkeerkelder. Tevens bevindt zich hier 

ook de privé berging 





























Kadaster Verwersstraat 68, '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


