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Vraagprijs

€ 490.000,- k.k.

013 - 5 300 600 | info@marceldassenmakelaars.nl

www.marceldassenmakelaars.nl



Kenmerken

& specificaties

Bouwjaar:

2009




Soort:


penthouse




kamers:

5




Inhoud:

583 m³




Woonoppervlakte:


147 m²




Perceeloppervlakte:

0 m²




Overige inpandige ruimte:


-




Gebouwgebonden buitenruimte:

-




Externe bergruimte:

21 m²




Verwarming:


c.v.-ketel, gashaard



Omschrijving
Exclusief woongenot met allure! In het oude Fratershuis is een indrukwekkend woonproject
gerealiseerd: Fratersveste. Het bestaat uit zes sfeervolle appartementen waarvan er nu één te
koop wordt aangeboden. Het betreft een topappartement gesitueerd op de bovenste twee
verdiepingen. Het is uiteraard mogelijk gelijkvloers te wonen in dit fantastische 5-kamer
appartement (4 slaapkamers).




Geschikt voor ouderen, minder validen maar eigenlijk voor iedereen die gewoon heel exclusief
wenst te wonen in het centrum met al haar voorzieningen op loopafstand.




Het appartement beschikt over een slaap-, bad,- en werkkamer op de woonetage en nog eens
twee slaapkamers op de verdieping. De vide, loopbrug én de buitenruimte zijn echte blikvangers.
Het appartement heeft een eigen garage met vliering en die naast de auto nog voldoende
ruimte biedt als berging. De ligging aan het schitterende historische park in het dorpshart van
Goirle is uniek.




Bouwjaar: 2009

Woonoppervlakte: 147 m2

Inhoud: 583 m3

Garage/berging: 21 m2




Algemeen

Op begane grond is achter de karakteristieke entreedeur de centrale hal van het kleinschalige
complex gesitueerd. Hier bevinden zich de lift en de trapopgang. Het bellentableau met
videofooninstallatie zorgt voor een veilige binnenkomst.




Indeling

U komt het appartement binnen in een royale hal met garderobe en meterkast. Vanuit de entree
is de praktische ruimte bereikbaar, die te gebruiken is als berg- en wasruimte. Alle aansluitingen
zijn hiervoor aanwezig. Hier is ook de c.v.-combiketel geplaatst.

Vanuit de entree zijn via een gang met veel lichtinval de woonkamer, toiletruimte en werkkamer
toegankelijk. De toiletruimte is voorzien van een wandcloset.




Werkkamer of logeerkamer

Deze kamer heeft een prachtig uitzicht op het park en is voor diverse doeleinden geschikt. Een
rustige werkkamer of logeerkamer, het behoort allemaal tot de mogelijkheden.   




Woonkamer

Bij het betreden van de prachtige woonkamer van circa 46 m2 ruimte vallen direct een aantal
bijzondere details op. De hoogte, vide, loopbrug, wenteltrap en de karakteristieke elementen
zoals de balken en raampartijen zijn echte blikvangers. De ruimte heeft een moderne uitstraling
en is door de indeling makkelijk op diverse manieren in te richten. Deze ruimte beschikt over
een fraaie (gas)haard en airconditioning. De vloer is voorzien van een hoogwaardige laminaat
vloerafwerking.








Keuken

De open keuken is voorzien van een Siematic-keuken met een spoeleiland. Alle
inbouwapparatuur is aanwezig; een vaatwasser, koelkast, combimagnetron, vijfpits kookplaat en
meer dan voldoende bergruimte.




Slaapkamer

Vanuit de woonkamer is de slaapkamer bereikbaar. Deze kamer heeft veel lichtinval door de
ramen met roedeverdeling en beschikt eveneens over airconditioning. Vanuit de slaapkamer is
de aangrenzende badkamer toegankelijk. 




Badkamer

De badkamer is volledig betegeld in een tijdloze kleurstelling. De ruimte is voorzien van alle
comfort: twee wastafels, wandcloset, ligbad én douche. Het sanitair is van het kwalitatieve merk
Villeroy & Boch. Ook hier geven de ramen weer veel lichtinval en voorzien in natuurlijke
ventilatie in aanvulling op de mechanische ventilatie.




Eerste verdieping

Via de bijzondere en stevige wenteltrap in de woonkamer is de eerste verdieping bereikbaar.
Deze etage is zeer origineel ingedeeld. De twee royale (slaap)kamers zijn met elkaar verbonden
via een loopbrug van ongeveer 8 meter lang. De houten vloer, glazen balustrade met rvs-
elementen zorgen voor een loftachtig karakter.




Slaapkamers

De kamers op deze verdieping zijn multifunctioneel in te richten. De grootste kamer beschikt
over een speciaal vormgeven buitenruimte; zeg maar een loggia. Hierdoor kan de kamer naast
studeerkamer ook ingericht worden als zomer- en/of wintertuin of als tweede leefruimte. De
ligging op het Zuidwesten is hiervoor ideaal, de zon schijnt er tot in de avonduren. 




Garage/parkeren

Dit appartement beschikt over een eigen garage/berging. Deze heeft door de aangebracht
vliering ook extra bergruimte. De garage is voorzien van een elektrische deur, praktisch en veilig.

Bezoekers kunnen gebruik maken van het tegenovergelegen openbare parkeerterrein.




Buiten

Het appartement heeft uitzicht op de mooie fraterstuin. Een verstilde plek waar het heerlijk
toeven is. In de vorige eeuw maakte de fraters al gebruik van deze tuin. De huidige inrichting is
aangepast aan het gebruik van deze tijd maar originele details zijn behouden. Het is een prachtig
buiten waar u zowel buiten als binnen van kunt genieten. 

Verder nog........




• Bouwjaar 1950, renovatie 2009.

• Wonen in Fratersveste staat voor wonen op stand in een historische-, culturele- en creatieve











































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

(Gas)kachels X

Verlichting, te weten

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - binnenzonwering plisse gordijnen X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - laminaat X

 

Woning - Keuken

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - combi-oven/combimagnetron X

 - koelkast X

 - vriezer X

 - vaatwasser X

 - koffiezetapparaat X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - planchet X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/
energiebesparing

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Screens X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Lijst van zaken









Heeft u 

interesse?

Tilburgseweg 16

5051 AH Goirle




013 - 5 300 600

info@marceldassenmakelaars.nl

marceldassenmakelaars.nl


