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OVER PETER
BROUWERS
MAKELAARDIJ BV
Peter Brouwers Makelaardij, al meer dan 30 jaar de actieve
woningmakelaar en taxateur voor ‘s-Hertogenbosch en
omgeving. Ook voor u!
PETER BROUWERS MAKELAARDIJ BV neemt de TIJD VOOR
PERSOONLIJKE DIENSTVERLENING
Ervaar het zelf en bel ons voor meer informatie!
Bel 073 – 6425657 of kijk op onze website:
www.peterbrouwersmakelaardij.nl
Hoe beoordelen onze opdrachtgevers ons kantoor?
Kijk op www.wieisdebestemakelaar.nl en krijg een goed beeld
van onze actieve werkwijze. Ook voor u!
De woninginformatie van Peter Brouwers Makelaardij
is te zien op alle belangrijke websites, o.a. op
www.peterbrouwersmakelaardij.nl, www.funda.nl,
www.maaspoortmakelaars.nl, www.huislijn.nl en www.jaap.nl.
Peter Brouwers Makelaardij hecht er veel waarde aan uw
privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Daarom hanteren wij een Privacy Policy.
Onze ‘Privacy Policy’ staat op onze website
www.peterbrouwersmakelaardij.nl gepubliceerd.
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OP UNIEKE LOCATIE GELEGEN GROOT APPARTEMENT IN CENTRUM VAN 'S-HERTOGENBOSCH MET EIGEN
PARKEERPLAATS

Op een unieke locatie op één van de mooiste plekken van 's-Hertogenbosch bieden wij nu een appartement te koop
aan met een ruim balkon, een berging en parkeerplaats in het souterrain. Er is eventueel nog een mogelijkheid om
een tweede parkeerplaats te kopen.
Dit appartement is gelegen in een karakteristiek, historisch pand, dat deel uitmaakt van een in 2003, volledig
gerenoveerd klooster- en scholencomplex tot een appartementencomplex, met volledig behoud van de monumentale
uitstraling. Dit appartementencomplex is gelegen onder de rook van de Sint-Janskathedraal in het centrum van
's-Hertogenbosch.
In dit ruime appartement op een fantastische locatie is optimaal woongenot gegarandeerd!
Entree van het appartementengebouw
U betreedt het gebouw via een ruime, statige entreehal, met een grote, elektrisch bedienbare, klassieke deur. De hal
is uitgevoerd met de kenmerkende glas-in-lood raampartijen, hoge plafonds en moderne verlichting. Uiteraard is er
een moderne videofooninstallatie aanwezig, zodat u niet alleen kunt horen, maar ook kunt zien wie u binnenlaat in
het appartementencomplex.
De entreehal, waar u ook de brievenbussen aantreft, geeft toegang tot het statige trappenhuis en de lift, van waaruit
u naar het appartement, de berging en de parkeerkelder kunt gaan. In het gehele complex zijn 6 trapportalen. Het
trapportaal voor Choorstraat 19 geeft toegang tot 6 appartementen.
Het fraai aangelegde binnenplein bereikt u via de 2 onderdoorgangen.
Het ruime appartement is op de tweede verdieping gelegen.
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Indeling appartement.
Via de ruime entreehal komt u het appartement binnen. De ruime hal is uitgevoerd met een garderobenis en een
groot toilet (met wandcloset en fonteintje, vloer en wanden zijn geheel betegeld).
Vanuit de entreehal bereikt u met 2 openslaande deuren de ruime woonkamer.
De woonkamer kijkt uit op het binnenplein en u ervaart direct de rust; u waant zich niet in de binnenstad, maar het is
wel zo!
Meteen valt de hoogte van dit appartement op. In de woonkamer is bijvoorbeeld de hoogte 4,18 meter!
De toch al fors bemeten woonkamer krijgt hierdoor een nog ruimtelijker effect.
De fraaie houten balken van de dakconstructie zijn mooi zichtbaar in de zithoek.
De woonkamer is ruim opgezet (totaal circa 50 m2) en voorzien van een fijne zithoek met een sfeervolle gashaard
(met fraaie schouw). De grote eethoek is gesitueerd tussen de keuken en het ruime balkon in.
Natuurlijk kunt u ook de ruimten anders indelen en bijvoorbeeld uw zithoek creëren bij de keuken en het grote
balkon. Helemaal afhankelijk van hoe u het wenst natuurlijk.
De woonkamer is afgewerkt met een zwarte tegelvloer, welke in het gehele appartement is doorgelegd.
Alle deuren en kozijnen zijn recentelijk geschilderd. Ook zijn alle wanden recentelijk getext, die voorzien zijn van een
afwisselend decoratief glasvezelbehang.
De mooie glas-in-lood ramen zorgen voor een mooie lichtinval in de woonkamer, die altijd voldoende daglicht heeft.
In de woonkamer is een groot wandmeubel geplaatst, dat op maat is gemaakt en diverse opbergmogelijkheden biedt.
De keuken is in een hoekopstelling en voorzien van alle gemakken. Zo heeft u de beschikking over moderne
inbouwapparatuur, zoals een inductiekookplaat, RVS afzuigkap (op mechanisch ventilatiesysteem aangesloten),
vaatwasmachine, combi oven/magnetron en een koelkast. Het werkblad (en achterwand) is uitgevoerd in graniet.
Uiteraard is er voldoende kastruimte en is de keuken o.a. voorzien van een apothekerskast en een carousselkast.
Tevens treft u een eetbar aan met een granieten blad, waar onder zich een ruime 3-ladenkast bevindt.
Naast de keuken bevindt zich de ruime inpandige berging/bijkeuken. U heeft hier volop bergruimte, maar treft ook de
in juli 2021 vernieuwde Remeha Calenta combiketel (met iSense klokthermostaat) en mechanische ventilatie-unit aan.
Uiteraard zijn hier mogelijkheden om uw wasmachine, droger en diepvriezer te plaatsen. Ook hier valt weer de
enorme hoogte van het appartement op. U kunt deze hoogte in de berging optimaal benutten voor extra bergruimte.
Het ruime balkon van ca. 12 m2 dat op het zuiden is gelegen (bereikbaar via 2 grote aluminium schuifdeuren) is ook
een belangrijk pluspunt van dit appartement.
Uiteraard is het balkon voorzien van een elektrisch bedienbare zonneluifel (eigendom van de VvE) en elektrisch
bedienbaar zonnescreen (eigendom bewoner), zodat u de zon in uw appartement optimaal kunt weren. De
schuifdeuren zijn voorzien van moderne plissé horren.
Het balkon heeft een direct (prachtig) uitzicht op het binnenplein en het is hier dan ook heerlijk vertoeven, in alle rust,
vanaf het vroege voorjaar tot laat in het najaar!
Vanuit de entreehal zijn de badkamer, het toilet en de 2 slaapkamers te bereiken. De luxueuze badkamer is voorzien
van een (groot) ingebouwd wastafelmeubel met een granieten blad, 2 wastafels en grote spiegelwand. Verder treft u
aan een bidet, een wandcloset en een douchecabine. Deze ruimte is geheel betegeld en voorzien van een brede
designradiator.
De 2 slaapkamers zijn gelegen aan de voorzijde (Choorstraat, noorden), zodat ze heerlijk koel zijn in de zomer.
De kamers zijn ruim van opzet en afgewerkt met dezelfde zwarte tegelvloer en het glasvezelbehang als in de
woonkamer, keuken en entreehal. De ramen in de slaapkamers zijn uitgevoerd met draai-/kiepstanden.
In de grote slaapkamer is een prachtige kastenwand gerealiseerd, volledig af te sluiten met 2 schuifdeuren (voorzien
van melkglas).
Deze kastenwand is volledig ingericht met kastruimte en beschikt over een laddertrap om de enorme hoogte optimaal
te kunnen gebruiken.
De verlichting in de kast zorgt voor een fraaie indirecte (extra) verlichting in de slaapkamer door het melkglas van de
schuifdeuren.
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In de 2e slaapkamer is (in 2010) een dakraam geplaatst voor extra daglichtinval.
Beide slaapkamers zijn uitgevoerd met horren.
Vanuit de 2 slaapkamers heeft u een direct zicht op de naastgelegen Sint-Janskathedraal!
Berging
In het souterrain heeft u de beschikking over een eigen berging (oppervlakte circa 6 m2).
Deze berging is voorzien van verlichting en een wandcontactdoos.
Parkeerplaats in parkeerkelder
In de grote parkeerkelder, die bereikbaar is vanaf de Papenhulst, is een eigen parkeerplaats.
De garagedeuren zijn via een afstandsbediening te bedienen. U kunt dus direct naar uw eigen parkeerplaats rijden en
daar parkeren.
Het is natuurlijk ideaal en heel veilig dat u op deze locatie in de binnenstad beschikt over één parkeerplaats.
Indien gewenst is er zelfs nog een tweede parkeerplaats beschikbaar (deze is niet inbegrepen in de gemelde
vraagprijs voor het appartement).
Deze parkeerplaats is voorzien van een wandcontactdoos (eigendom bewoner).
Nadere informatie hierover is beschikbaar bij de verkopende makelaar.
Bijzonderheden
* bijzonder fraai appartement in het stadscentrum
* Sint-Janskathedraal en De Parade letterlijk om de hoek
* toplocatie
* prachtig binnenplein
* energielabel A
* met eigen parkeerplaats in parkeerkelder
* mogelijkheid om 2e parkeerplaats bij te kopen!
* gehele appartement geschilderd in 2020.

VvE
De Vereniging van Eigenaren is actief en kent een gezonde financiële situatie. Een professioneel beheerder zorgt voor
de financiële administratie met o.a. een meerjaren onderhoudsplanning, begrotingen, vergaderingen e.d.
Overzicht van de maandelijkse bijdrage aan de VvE :
* woonappartement met berging en 1 parkeerplaats: 357,38 euro
* eventueel bij aankoop van de tweede parkeerplaats: 18,13 euro extra.

Ligging
Dit appartement is gelegen aan de Choorstraat. Je woont hier in het bruisende hart van de stad en toch in absolute
stilte aan een prachtig, besloten binnenplein, met direct uitzicht op bomen en een kapel.
De Sint-Janskathedraal is direct tegenover het appartement gelegen. En wat dacht je van de Parade 'letterlijk om de
hoek' met de vele restaurants, gezellige uitgaansgelegenheden en diverse evenementen zoals Theaterfestival
Boulevard enz.
Door deze ligging in het centrum loopt u vanuit uw appartement meteen in het bruisende stadscentrum met o.a. een
groot aanbod aan winkels en horecagelegenheden.
En zoek je de rust op, dan is het goed te weten dat het stadspark De Casinotuin en het prachtige natuurgebied De
Bossche Broek binnen loopafstand tot uw beschikking staan.
Al met al een heel bijzonder appartement op een al even bijzondere locatie, zoals we ze niet vaak aantreffen.
Een woonplek waar rust en ruimte samenkomen, maar cultuur en vermaak natuurlijk binnen handbereik zijn.
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OMSCHRIJVING

Maatvoering:
* woonoppervlakte appartement: circa 145 m2
* oppervlakte balkon: circa 12 m2
* oppervlakte berging in souterrain: circa 6 m2.

---De brochure met indelingstekeningen is uitsluitend afgedrukt als hulpmiddel, om u zo goed mogelijk te oriënteren
omtrent de indeling, maar niet over afwerking etc. De gegevens zijn in de meeste gevallen afkomstig van een aan ons
ter hand gestelde tekening.
De mogelijkheid blijft aanwezig dat er wijzigingen zijn geweest tijdens de bouw of daarna, of dat er bouwtechnisch is
afgeweken van die tekening (ook qua maten).
Bij de bezichtiging ziet u de werkelijkheid waarvan u bij uw eventuele koop uitgaat. Daar is uiteindelijk de bezichtiging
voor, die wij graag voor u regelen.
Deze documentatie is met veel zorg samengesteld. Aan enige onjuistheden en/of onvolkomenheden kunnen echter
geen rechten worden ontleend.
Deze wooninformatie wordt/werd naar meer geïnteresseerden gezonden en is slechts een uitnodiging om in
onderhandeling te treden.
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KENMERKEN

Soort woning

Appartement

Aanvaarding

in overleg

Bouwjaar

2003

Woonoppervlakte

145 m2

Aantal verdiepingen

1

Aantal slaapkamers

2

Inhoud

640 m3

Garage type

Parkeergarage

Sanitair

zeer ruime badkamer met 2
wastafels, bidet, wandcloset en
douchecabine

Parkeerplaats

1 in parkeergarage;
evt 2e parkeerplaats optioneel
te koop
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LIJST VAN ZAKEN

tuinaanleg, (sier)bestrating, beplantingen

Gaat
mee
☐

N.v.t.
☒

Blijft Over te
achter nemen
☐
☐

erfafscheiding, pergola's, tuinschermen

☐

☒

☐

☐

tuinhuisje, buitenberging

☐

☒

☐

☐

bewateringssysteem

☐

☒

☐

☐

vlaggenmast

☐

☒

☐

☐

(schotel)antenne

☐

☒

☐

☐

brievenbus

☐

☐

☒

☐

voordeurbel

☐

☐

☒

☐

(veiligheids)sloten

☐

☐

☒

☐

rookmelders

☐

☐

☒

☐

alle sleutels

☐

☐

☒

☐

hang- en sluitwerk

☐

☐

☒

☐

alarminstallatie

☐

☒

☐

☐

CV-installatie met toebehoren, vulslangset

☐

☐

☒

☐

thermostaat tbv CV

☐

☐

☒

☐

klokthermostaat tbv CV

☐

☒

☐

☐

(voorzet/inzet-) open haard met vuurkorf

☐

☐

☒

☐

warmwatertoestellen

☐

☒

☐

☐

mechanische afzuiginstallatie

☐

☐

☒

☐

airco-installatie

☐

☒

☐

☐

alle isolatievoorzieningen, evt voorzetramen

☐

☐

☒

☐

(rol)luiken

☐

☒

☐

☐

veiligheidsschakelaar-wasautomaat

☐

☒

☐

☐

schakelmateriaal

☐

☐

☒

☐

(licht)dimmers

☐

☐

☒

☐

inbouwverlichting

☐

☐

☒

☐

gordijnrails

☐

☐

☒

☐

gordijnen, vitrages, raamstoffering algemeen

☐

☐

☐

☒

bekabeling en leidingen

☐

☐

☒

☐

tuinverlichting

☐

☒

☐

☐

zonnewering (buiten)

☐

☐

☒

☐

buitenkra(a)n(en)

☐

☒

☐

☐

wasmachinekraan (met beluchter)

☐

☐

☒

☐

thermostaatkranen (op verwarmingsradiatoren)

☐

☐

☒

☐

vaste badkameraccessoires , planchets, spiegels

☐

☐

☒

☐

douche/badscherm

☐

☐

☒

☐

wastafel(s) met vaste accessoires

☐

☐

☒

☐

wastafelverlichting

☐

☐

☒

☐

toilet met vaste accessoires

☐

☐

☒

☐

keukenblok met onder- en bovenkasten, incl. verlichting (voor zover aanwezig)

☐

☐

☒

☐

parketvloer / houten planken vloer

☐

☒

☐

☐

laminaatvloer

☐

☒

☐

☐

Model : VGP 2010.01

Choorstraat 19, 5211 KZ 's-Hertogenbosch
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vensterbanken
door derden beschikbaar gestelde zaken, behorend bij het object:
milieubox

Gaat
mee
☐

N.v.t.
☐

Blijft Over te
achter nemen
☒
☐

☐

☒

☐

☐

vuilcontainer(s)

☐

☐

☒

☐

buitenbrievenbus

☐

☐

☒

☐

LOCATIE
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Over VastgoedPRO
De woning in deze brochure wordt u aangeboden door
een makelaar die is aangesloten bij de Nederlandse
beroepsvereniging voor makelaars en taxateurs,
VastgoedPRO. Bij VastgoedPRO zijn ruim 700 makelaars
en taxateurs door geheel Nederland aangesloten. De
vereniging zorgt onder andere voor kwaliteitsbewaking
en belangenbehartiging van haar leden. Dat betekent
dat een makelaar of taxateur, die is aangesloten bij
VastgoedPRO moet voldoen aan strenge toelatingseisen
en jaarlijkse educatie.

Let op: De verkopende makelaar behartigt de belangen
van de verkoper van deze woning.
Wilt u als koper ook een professional die u helpt bij de
aankoop van uw woning, neem dan een VastgoedPRO
aankoopmakelaar in de arm. Dat geeft u meer rust en
zekerheid tijdens het aankoopproces. Daarnaast zorgt
een VastgoedPRO aankoopmakelaar er ook voor dat u
het juiste huis tegen de juiste prijs koopt zodat u nog
jarenlang kunt genieten van uw aankoop.
Ga naar www.vastgoedpro.nl voor een VastgoedPRO
aankoopmakelaar bij u in de buurt.

Koopovereenkomst
wordt door Peter Brouwers Makelaardij bv opgemaakt.
Ondertekening dient plaats te vinden uiterlijk 5 dagen na het tot
stand komen van een mondelinge overeenstemming. Desgewenst
wordt het concept aan u toegezonden/gemaild. Het standaard
model koopakte van VastgoedPRO wordt gehanteerd.
Notaris
door koper te bepalen. Aangezien ons kantoor alvorens naar de
notaris te gaan de woning met partijen gezamenlijk inspecteert,
adviseren wij om een plaatselijke/ regionale notaris in te
schakelen.
Voorbehoud financiering
voordat u als koper in onderhandeling wenst te treden dient
u zich er eerst van op de hoogte te stellen wat uw financiële
mogelijkheden zijn op basis van bijv. uw arbeidssituatie, evt.
leningen etc.
Peter Brouwers Makelaardij bv zal u daar graag bij van dienst zijn.
Ons kantoor heeft een samenwerkingsverbanden met onafhankelijk
werkende erkend hypotheekadviseurs, die u graag van dienst zijn
bij een verantwoorde hypotheekkeuze en de diverse verzekeringen.
Waarborgsom
tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van koper,
wordt door koper binnen 7 weken na datum koopovereenkomst
een waarborgsom of bankgarantie in handen van de notaris
gestort, respectievelijk gesteld, ter grootte van 10% van de
koopsom.
Bedenktijd
na ondertekening van de koopakte heeft de koper een wettelijk
bepaalde bedenktijd van 3 dagen. De Algemene Termijnenwet is
van toepassing. Binnen deze periode kan de koper, zonder verdere
opgaaf van reden, afzien van de koop.

Baten en lasten
alle baten, lasten en eventueel verschuldigde canons, waaronder
begrepen heffingen die voortvloeien uit de akte van splitsing en/of
reglement (indien van toepassing) komen voor rekening van koper
vanaf de datum van notarieel transport.
De lopende baten, lasten en dergelijke, met uitzondering van de
lasten en/of belasting wegens het feitelijk gebruik, zullen tussen
partijen naar rato worden verrekend. Dit geldt ook voor de evt.
bijdrage aan de VvE (bij appartementen) De notaris verzorgt deze
verrekening.
Algemeen/aansprakelijkheid
bij het samenstellen van deze brochure is de uiterste zorgvuldigheid
betracht. Toch kunnen er geen rechten worden ontleend aan
eventuele onjuistheden in de beschrijving en de tekeningen.
Deze informatie wordt/werd aan meerdere geïnteresseerden
verstrekt en is slechts een uitnodiging om in onderhandeling te
treden.
De Algemene Consumentenvoorwaarden van VastgoedPRO zijn van
toepassing.
Ná de bezichtiging
u kunt zich voorstellen, dat óók voor de verkoper het verkopen van
zijn/haar woning een spannende aangelegenheid is.
Ons kantoor is ingeschakeld door de verkoper om hen optimaal te
begeleiden bij de verkoop. Wij adviseren u gebruik te maken van
de diensten van een aankopende makelaar.
Een VastgoedPROmakelaar is daar dé aangewezen persoon voor;
betrouwbaar en professioneel, integer en met de nodige kennis van
zaken.

Wij verzoeken u vriendelijk om uw bevindingen binnen 3
dagen na de bezichtiging aan ons kenbaar te maken, óók
als u geen interesse meer heeft in de woning. Wij kunnen onze
opdrachtgever dan vervolgens juist informeren.

Oplevering
in de huidige staat met alle daarbij behorende rechten, aanspraken,
zichtbare en onzichtbare gebreken (voor zover bij de verkoper niet
bekend), heersende en lijdende erfdienstbaarheden, kwalitatieve
rechten en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen
daarvan. Ons kantoor zal u kort vóór het bezoek aan de notaris
(i.v.m. de eigendomsoverdracht) uitnodigen de woning te
inspecteren.
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