
Appartement met  
uniek uitzicht!
SOCRATESLAAN 43, 'S-HERTOGENBOSCH

Gelegen op een ideale locatie



De makelaars
van deze woning
Onze makelaars helpen je graag met al jouw vragen over de woning. 
Bel 0345 63 21 00 of mail naar madelon@vanekerenkuiper.nl

Flexibel en goed bereikbaar!
 Onze 6 makelaars zijn flexibel 
en goed bereikbaar, waardoor 
je altijd snel terecht kunt, ook ‘s 
avonds en in het weekend.

Midden in het werkgebied! 

Je bent van harte welkom voor 
een kop koffie in onze twee 
moderne kantoren op goed 
bereikbare locaties in Leerdam 
en Dalem-Gorinchem.

Alle kennis in huis! 

De kennis van een groot, 
hoogopgeleid team, 
waarbinnen iedere makelaar 
zijn eigen specialisme heeft. 

Ook kun je voor je hypotheek

en verzekeringen bij Van Ekeren 
terecht. 

Vrijblijvende waardecheck 

Heb je een eigen woning 

en ben je benieuwd naar 

de waarde? Wij komen 
kosteloos bij je langs.

Madelon Sommer

Lees deze brochure voor de ins en outs van de woning. 

Meer weten over Van Ekeren Kuiper?

Bekijk onze website
Blijf op de hoogte en volg ons op Instagram
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https://www.instagram.com/vanekerenkuiper_makelaar/?hl=nl
https://www.vanekerenkuiper.nl/overons/


Kenmerken

Vanuit de woon- en 
slaapkamer kijk je 
uit over 
natuurgebied het 
Bossche broek!

Objectgegevens

Vraagprijs € 320.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort galerijflat

Type woning appartement

Aantal kamers 4

Inhoud 365 m³

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

108 m²

Bouwperiode 1966

Ligging aan park, in woonwijk



Omschrijving
Gelijkvloers wonen op een toplocatie? Dit is uw kans!




- Prachtig uitzicht op natuurgebied het Bossche broek!

- Een extra (werk) kamer grenzend aan de woonkamer.

- 3 slaapkamers & ca. 108 m² woonoppervlak

Rustig gelegen en toch dichtbij 
de bruisende stad!

Vanuit de beschutte loggia kijk je fraai uit op een 
groot veld onder aan het complex waarbij de 
kruinen van de bomen het uitzicht nog groener 
inkleuren. Het geeft je meteen een fijn woongevoel 
met rust en privacy. Tegelijkertijd woon je wel op 
een steenworp afstand van het centrum. In een paar 
minuten wandel je naar de dichtstbijzijnde winkels 
en supermarkt. En iets verder door op deze route 
kom je in het stadshart van Den Bosch! 











Zowel voor de boodschappen als een avondje-uit 
hoef je dus absoluut niet ver van huis. Je komt in elk 
geval thuis in een ruim en prima onderhouden 
appartement. De ruime woonkamer geeft een fraai 
uitzicht, de keuken is volledig af te sluiten en de 
extra kamer grenzend aan de woonkamer is zeer 
flexibel te gebruiken. 




Kortom: een compleet appartement met een 
prachtig uitzicht!

























De globale indeling:




Direct aan het begin van de galerij bevindt zich de 
voordeur van appartement nummer 43. Via de hal 
met meterkast loop je zo door naar woonkamer met 
een klein balkon. Aangrenzend aan deze 
woonkamer zijn een (slaap)kamer, een 2e hal en de 
dichte keuken voorzien van een 5-pits gasfornuis, 
oven, koelkast, vriezer, spoelbak en de 
witgoedaansluitingen. De eerder genoemde 2e hal 
biedt toegang tot de 2 overige slaapkamers, een 
separaat toilet, een bergkast en de badkamer met 
douche en wastafelmeubel. 




Algemeen:




- De berging bevindt zich op de begane grond van 
het complex, is 6 m2 en beschikt over elektra.

- Het raam in de woonkamer beschikt over een 
elektrisch zonnescherm.

- De servicekosten bedragen € 345,- per maand. Dit 
is inclusief het voorschot aan nutsvoorzieningen.

- Parkeren in de straat is mogelijk met een 
parkeervergunning of tegen betaling.















Ligging: 




Dit appartement ligt in de Bossche wijk Zuid met 
alle belangrijke voorzieningen op loopafstand, zoals 
de Jumbo, apotheek, Kruidvat, Primera etc. Tevens 
liggen de Zuiderplas, het Zuiderpark en het Bossche 
Broek om de hoek om heerlijk te wandelen of te 
recreëren. De binnenstad van 's-Hertogenbosch met 
de Parade en de Sint-Jan ligt op ca. 20 minuten 
lopen of 10 minuten fietsen. Indien u van plan bent 
de auto te nemen, bent u binnen enkele minuten op 
de A2.























Vanuit de woonkamer 
heb je toegang tot het 
balkon, hier is net 
voldoende plek om in 
je tuinstoel van het 
zonnetje te genieten!

















Bekijk jouw

Bekijk de woning  >

nieuwe
droomwoning
op de website!



Plattegrond

Even binnenkijken? 

Klik hier om de 3D-Plattegrond 

te bekijken. 



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart

Woon je binnenkort 
op deze locatie?”



Aantekeningen



Stappenplan

Een woning kopen doe je niet zomaar. Tenminste, niet iedereen. Welke stappen moeten 

er nu worden doorlopen? Wij vertellen jou de 5 stappen naar jouw droomwoning.

Enthousiast geworden? 
Dan is het tijd om
door te pakken!



Het geld regelen
voor jouw

Maak nu een afspraak voor een gratis 

1e hypotheek-gesprek. Bel ons op 0183 67 29 99, 

of mail naar hypotheken@vanekeren.nl

droomhuis
doe je niet alleen.

Interesse in de woning? 
Neem contact op met 

één van onze kantoren.

Voorwaartsveld 5a

Leerdam



0345 632 100

Beatrixlaan 2a 

Dalem



0183 672 992

vanekerenkuiper.nl

http://www.vanekerenkuiper.nl

