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KENMERKEN

Woonoppervlakte 150m² 
Perceeloppervlakte 217m²
Inhoud 538m³
Bouwjaar 1991
Energielabel B

Vraagprijs

€ 450.000

K.K.



Meester van Goerlestraat 11
's-Hertogenbosch



Omschrijving
Royale twee-onder-een kap woning, met 
veel ruimte en licht




Deze riante gezinswoning, in de wijk 
Maaspoort, ligt direct aan het water en is 
zowel aan de voor- als aan de achterkant 
uitgebouwd.  Verder is er op loopafstand 
een kleinschalig winkelcentrum en zijn er 
basisscholen, kinderopvangcentra en 
natuurgebieden in de buurt. Wandelend of 
fietsend ben je zo bij de uiterwaarden of 
de Noorderplas en het bruisende centrum 
van Den Bosch is per fiets, auto en 
openbaar vervoer uitstekend te bereiken. 
Ook ben je binnen vijf minuten op de A2 
en A59. Dit maakt de Maaspoort een 
aantrekkelijke wijk om te wonen.




Deze twee-onder-een kap woning met 
eigen oprit is instap klaar, praktisch 
ingedeeld en ligt in een kindvriendelijke en 
sociale straat. 




Begane grond




De entree ligt aan de zijkant van de 
woning en geeft toegang tot de speels 
ingedeelde hal met meterkast, garderobe, 
toilet en trap naar de eerste verdieping. 
Vanuit de hal bereik je de grote en 
tuingerichte woonkamer. De lichtstraat in 
de uitbouw aan de achterzijde zorgt voor 
extra licht en maakt de ruimte sfeervol. 




De extra werkruimte / speelruimte in de 
voormalige garage, heeft openslaande 
deuren naar de zonnige tuin op het 
zuiden. Ook is vanuit deze ruimte een 
inpandige berging bereikbaar, die 
beschikt over een elektrische 
sectionaaldeur en uitkomt op de oprit aan 
de voorzijde.















De halfopen keuken aan de voorzijde van 
de woning heeft een uitgebouwde erker, 
waardoor er extra lichtinval en ruimte is 
gecreëerd. De luxe keukeninrichting is 
voorzien van een schiereiland met 
keramische koopplaat, afzuigschouw, 
oven, vaatwasmachine en Quooker kraan. 
Tevens is er vloerverwarming in de keuken 
en is er een kastenwand met ingebouwde 
koelkast en veel bergruimte aanwezig. 




De begane grond is voorzien van 
gestuukte wandafwerking in lichte 
kleurstelling en zowel de woonkamer als 
de hal zijn uitgevoerd met een mooie 
laminaatvloer. Verder biedt de fraaie 
achtertuin met vijver diverse terrassen en 
veel privacy. In deze tuin aan het water 
kun je zelfs in en voor- en najaar heerlijk 
genieten van de zon. 




Eerste verdieping




Vanuit de overloop heeft u toegang tot 
twee royale slaapkamers en een 
badkamer. 

• Slaapkamer 1 aan de voorzijde van de 
woning is voorzien van een vaste 
kastenwand en heeft zicht op de voortuin.

• Slaapkamer 2 aan de achterzijde is een 
royale kamer over de gehele breedte van 
de woning, met zicht op de achtertuin.

• De badkamer heeft een kwartronde 
douchecabine, ligbad, toilet en 
wastafelmeubel.

De gehele verdieping is voorzien van 
gestuukte wandafwerking en de 
slaapkamers zijn voorzien van 
laminaatvloeren.























Tweede verdieping



Op de overloop bevindt zich de CV-ketel 
(Valliant 2017), een wasmachine-
aansluiting en een klein dakraam. Ook zijn 
vanuit hier de twee slaapkamers 
bereikbaar.

• Slaapkamer 3 aan de voorzijde van de 
woning heeft een dakraam en zijraam, 
waardoor er veel lichtval is.

• Slaapkamer 4 aan de achterzijde van de 
woning is verrassend groot door de brede 
kunststof dakkapel, met elektrisch rolluik. 

Beide slaapkamers hebben gestuukte 
wandafwerking en zijn voorzien van 
laminaatvloeren. 

Bijzonderheden:

• Zeer lichte woning 

• 150m2 woonoppervlakte

• Zonnige tuin aan waterpartij op het 
Zuiden

• Kindvriendelijke buurt

• Nabij natuur, winkels en scholen

• Goed geïsoleerde woning, label B

• Binnen 5 minuten op de snelweg



Hal & toilet



Woonkamer



Werkruimte/speelruimte & eethoek



Moderne en luxe keuken



Moderne en luxe keuken



Slaapkamer



Slaapkamer



Badkamer



Slaapkamer



Tuin



Terras aan het water



Speeltuintje in de wijk





Plattegrond begane grond



Plattegrond verdieping



Plattegrond zolder



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart



Lijst van zaken
Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Buitenverlichting X

Buitenlamp entree X

Vijver X

 

Woning

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Veiligheidssloten en overige 
inbraakpreventie

X

Screens X

Rolluiken/zonwering buiten X

Zonwering binnen X

Vliegenhorren X

 

Raamdecoratie, te weten

Rolgordijnen X

Jaloezieën/lamellen X

 

Vloerdecoratie, te weten

Vloerbedekking/linoleum X

Parketvloer/laminaat X

 

Warmwatervoorziening / CV

CV met toebehoren X

Thermostaat X

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling X

Quooker X

 

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

Keukenmeubel X



Lijst van zaken
Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

Keramische kookplaat X

Oven X

Vaatwasser X

Afzuigkap/schouw X

Koelkast/vrieskast X

 

Verlichting, te weten

Inbouwverlichting / dimmers X

Opbouwverlichting X

 

(Losse) kasten, legplanken, te weten

Losse kast(en) (slaapkamer) X

Werkbank in schuur/garage X

 

Sanitaire voorzieningen

Badkameraccessoires X

Wastafel(s) X

Toiletaccessoires X

 

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te 
weten

Radiatorafwerking X

























 

+HW�)XQGDPHQW�0DNHODDUGLM 
:DQQHHU�HU�EHVORWHQ�LV�RP�KHW�YHUWURXZGH�KXLV��GH�SOHN�GLH�HHQ�WKXLV�LV�WH�YHUNRSHQ��
ZLOOHQ�YHUNRSHUV�GDW�KLHU�]RUJYXOGLJ�PHH�RPJHJDDQ�ZRUGW�� 
:H�KRUHQ�YDDN�YDQ�YHUNRSHUV�GDW�]H�GH�ZRQLQJ�JUDDJ�JXQQHQ�DDQ�HHQ�QLHXZH�NRSHU�
GLH�HU�PHW�QHW�]RYHHO�SOH]LHU�JDDW�ZRQHQ�GDQ�]LM�GDW�]HOI�JHGDDQ�KHEEHQ��/LHI�HQ�OHHG�LV�
GDDU�PHHJHPDDNW�HQ�HU�]LMQ�ZDDUGHYROOH�KHULQQHULQJHQ�RQWVWDDQ�� 
 
$OV�NRSHU�ZLO�MH�VHULHXV�JHQRPHQ�ZRUGHQ��+LHUELM�LV�GH�WLMG�GLH�MH�NULMJW�RP�GH�ZRQLQJ�
WH�EHNLMNHQ�HQ�HHQ�EHVOLVVLQJ�WH�QHPHQ��YDQ�JURWH�ZDDUGH��%LM�RQV�NULMJ�MH�GH�WLMG�RP�
HHQ�ZHORYHUZRJHQ�EHVOLVVLQJ�WH�QHPHQ��2RN�LQ�HHQ�KHFWLVFKH�PDUNW�]RDOV�QX�� 
 
0HW�GH�YHUNRSHU�ZRUGW�JHNHNHQ�QDDU�GH�EHVWH�YHUNRRSVWUDWHJLH��+HW�NDQ�GDQ�]LMQ�GDW�
HU�JHNR]HQ�ZRUGW�YRRU�HHQ�YHUNRRS�ELM�LQVFKULMYLQJ�ELMYRRUEHHOG��9RRU�HHQ�NRSHU�YDDN�
QLHW�GH�OHXNVWH�PDQLHU�RP�HHQ�ZRQLQJ�WH�NRSHQ��0DDU�DOV�HU�YHHO�NDQGLGDDW�NRSHUV�
]LMQ��ZHO�GH�HHUOLMNVWH�PDQLHU�RP�LHGHUHHQ�JHOLMNH�NDQVHQ�WH�JHYHQ��'LW�ZRUGW�YRRUDI�
DDQ�GH�SRWHQWLsOH�NRSHUV�NHQEDDU�JHPDDNW� 
 
:LM�VWDDQ�YRRU�WUDQVSDUDQWH�GLHQVWYHUOHQLQJ��GDDURP�KLHURQGHU�HHQ�DDQWDO�]DNHQ�GLH�MH�
DOV�NRSHU�PRHW�ZHWHQ�RP�HHQ�RYHUZRJHQ�EHVOLVVLQJ�WH�QHPHQ� 
· RQGHU]RHNSOLFKW�NRSHU�HQ�PHGHGHOLQJVSOLFKW�YHUNRSHU 
 2S�JURQG�YDQ�KHW�%XUJHUOLMN�ZHWERHN�UXVW�HU�RS�GH�NRSHU�YDQ�HHQ�ZRQLQJ�HHQ 
 RQGHU]RHNSOLFKW��'LW�KRXGW�LQ�GDW�GH�NRSHU�]HOI�YHUDQWZRRUGHOLMN�LV�YRRU�GH����������

EHRRUGHOLQJ�RI�GH�ZRQLQJ�GH�HLJHQVFKDSSHQ�]DO�EH]LWWHQ�RP�WH�YROGRHQ�DDQ�KHW���
JHEUXLN�GDW�KLM�YDQ�GH�ZRQLQJ�]DO�ZLOOHQ�PDNHQ� 

· *XQQLQJ 
 9HUNRSHU�EHKRXGW�]LFK�XLWGUXNNHOLMN�KHW�UHFKW�YRRU��KHW�REMHFW�WH�JXQQHQ�DDQ�GH����
 JHJDGLJGH�YDQ�]LMQ�KDDU�NHX]H� 

· %RXZNXQGLJ 
 +HW�YHUGLHQW�GH�DDQEHYHOLQJ�RP�HHQ�ERXZNXQGLJ�GHVNXQGLJH�LQ�WH�VFKDNHOHQ��$OV�MH�
 DOV�NRSHU�EHVOXLW�RP�JHHQ�ERXZNXQGLJH�LQ�WH�VFKDNHOHQ��GDQ�GLHQ�MH�MH�WH�UHDOLVHUHQ�
 GDW�GH�HYHQWXHOH�QDGHOLJH�JHYROJHQ�KLHUYDQ�YROOHGLJ�YRRU�MH�HLJHQ�UHNHQLQJ�]LMQ� 

· 2QWELQGHQGH�YRRUZDDUGHQ 
 'LW�]LMQ�YRRUZDDUGHQ�GLH�MH�DOV�NRSHU�NDQ�VWHOOHQ��ZDDURQGHU�MH�GH�ZRQLQJ�ZHQVW�
 DDQ�WH�NRSHQ��(HQ�YRRUEHHOG�KLHUYDQ�LV�GH�ILQDQFLHULQJ��-H�NDQ�DOV�NRSHU�ELM�HHQ����
 ELHGLQJ�HHQ�RQWELQGHQGH�YRRUZDDUGH�YRRU�KHW�YHUNULMJHQ�YDQ�HHQ�ILQDQFLHULQJ �
 �HYHQWXHHO�PHW�1DWLRQDOH�+\SRWKHHNJDUDQWLH�KXLVYHVWLQJVYHUJXQQLQJ��RSQHPHQ��-H�
 JHHIW�GDQ�DDQ�YRRU�ZHON�EHGUDJ�HQ�ELQQHQ�ZHONH�WHUPLMQ�MH�GLW�JHUHJHOG�KHEW�� 

 



 

2YHU�RQV 
1DWDVFKD�*HUULWV�HQ�/RLV�)UHGHULNV��ZLM�KHOSHQ�MRX�PHW�KHW�NRSHQ��YHUNRSHQ��YHUKXUHQ�
HQ�WD[HUHQ�YDQ�MH�KXLV� 
 
:DQQHHU�KHW�JDDW�RP�HHQ�ZRQLQJ�NRSHQ��YHUNRSHQ��KXUHQ�RI�YHUKXUHQ�VSHOHQ�LQ�GH�
PHHVWH�JHYDOOHQ�HPRWLHV�HHQ�EHODQJULMNH�URO��+HW�JDDW�QDPHOLMN�RP�MH�RXGH�RI�QLHXZH�
WKXLV��7HJHOLMNHUWLMG�ZLO�MH�JUDDJ�GDW�DOOHV�JRHG�JHUHJHOG�LV��:LM�EHJULMSHQ�GDW�DOV�JHHQ�
DQGHU��'XV�YDQ�]HOIVSUHNHQG�EHVWHGHQ�ZH�YHHO�DDQGDFKW�DDQ�KHW�JHKHOH�SURFHV�� 
 
.ODQWHQ�RPVFKULMYHQ�RQV�YDDN�DOV�GHVNXQGLJ��GDDGNUDFKWLJ�HQ�EHWURXZEDDU�� 
2QV�HHUOLMNH�DGYLHV�JHHIW�YHUWURXZHQ��ZDDUGRRU�PHQVHQ�]LFK�VQHO�RS�KXQ�JHPDN�YRHOHQ�
HQ�GH�RSGUDFKW�DDQ�RQV�WRHYHUWURXZHQ� 
 
0HHU�RYHU�1DWDVFKD 
1DWDVFKD�LV�JHERUHQ�HQ�JHWRJHQ�LQ�GH�%HWXZH�HQ�ZRRQW� 
VDPHQ�PHW�KDDU�PDQ�LQ�KHW�PRRLH�5KHQR\�DDQ�GH�ULYLHU�GH�
/LQJH��$O�VLQGV������LV�]H�ZHUN]DDP�LQ�GH�PDNHODDUGLM�LQ�GH�
%HWXZH��=H�KHHIW�GXV�DO�UXLP����MDDU�HUYDULQJ�HQ�H[SHUWLVH�
LQ�GH�ZRQLQJPDNHODDUGLM��'RRU�KDDU�EUHGH�ERXZNXQGLJH�
NHQQLV�HQ�RS�MXULGLVFKH�YODN��]RUJW�]H�HUYRRU�GDW�GH�ULVLFR¶V�
WRW�HHQ�PLQLPXP�ZRUGHQ�EHSHUNW��0HW�KDDU�UHJLRQDOH� 
NHQQLV�JHHIW�]H�MH�ERYHQGLHQ�HHQ�ZDDUGHYRO�DGYLHV�RI�MH�
�GURRP�KXLV�RRN�RS�MRXZ�GURRPSOHN�VWDDW��'DDUQDDVW�LV�]H�
HHQ�NHL�LQ�RQGHUKDQGHOHQ��=R�NXQ�MLM�MH�ULFKWHQ�RS�GH�OHXNH�
GLQJHQ� 
=H�LV�RRN�JHUHJLVWUHHUG�WD[DWHXU��9DQ�KDDU�PDJ�MH�HHQ�FRPSOHHW��1::,�JHYDOLGHHUG��
WD[DWLHUDSSRUW�YHUZDFKWHQ�YDQ�KRJH�NZDOLWHLW��RQDIKDQNHOLMN��HHUOLMN�HQ�REMHFWLHI� 
 
0HHU�RYHU�/RLV 
/RLV�LV�JHERUHQ�HQ�JHWRJHQ�LQ�7LHO��=H�KHHIW�GH�RSOHLGLQJ�PDQDJHPHQW�DVVLVWHQW� 
JHYROJG�RS�KHW�52&�LQ�7LHO�HQ�LV�PHW�KDDU�VWDJH�WHUHFKW�JHNRPHQ�ELM�+HW�)XQGDPHQW��
(HQ�HHUGHUH�VWDJH�KHHIW�]H�DIJHURQG�ELM�HHQ�DFFRXQWDQWVNDQWRRU�LQ�7LHO�� 
 

*H]LHQ�KDDU�EUHGH�RSOHLGLQJ��NRQ�]H�ELM�YHHO�EHGULMYHQ�
WHUHFKW��PDDU�]H�NRRV�YRRU�GH�PDNHODDUGLM��9DQ�WH�����
YRUHQ�KDG�]H�KDG�JHHQ�LGHH�ZDW�HU�DOOHPDDO�ELM�NRPW� 
NLMNHQ�RS�HHQ�PDNHODDUVNDQWRRU�� 

 
,QPLGGHOV�LV�]H�DDUGLJ�RS�GH�KRRJWH�HQ�KHOHPDDO�HQ�
WKRXVLDVW�JHZRUGHQ��=LM�LV�KHW�HHUVWH�DDQVSUHHNSXQW�RS�
NDQWRRU�]RZHO�WHOHIRQLVFK��SHU�PDLO�DOV�I\VLHN��=H�KHOSW�
MH�HQWKRXVLDVW�PHW�KHW�JHYHQ�YDQ�LQIRUPDWLH��KHW�����
SODQQHQ�YDQ�DIVSUDNHQ�HQ��RQGHUVWHXQG�1DWDVFKD�RS�
NDQWRRU�PHW�DOOHUOHL�DGPLQLVWUDWLHYH�WDNHQ�� 

 

7RW�VQHO��Natascha & Lois 



 Parkweg 17 | 4006 ET  Beesd

0344-767599 | info@hetfundamentmakelaardij.nl | hetfundamentmakelaardij.nl/


