Heunpark 3515, Vught

Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs

€ 750.000 k.k.

Aangeboden sinds

15-11-2022

Conditie

Kosten koper

Waarborgsom

€ 75.000

Bankgarantie

nee

Ontbindende voorwaarden financiering

nee

Indeling
Aantal kamers

5 kamers (2 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

2

Kelder

nee

Zolder

nee

Garage

ja

Aantal woonlagen

1

Tuin
Oppervlakte

72m2

Breedte

9m

Diepte

10m

Ligging
Ligging

beschutte ligging, aan park, vrij uitzicht

Bouw
Woontype 1

appartement

Woontype 2
Woontype 3
Bouwjaar

2000

Raamwerk

hardhout

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

0m2

Totale woonoppervlakte

128m2

Inhoud

434m3

Energie
Verwarming

CV-ketel, individueel

Type warm water

CV-ketel

Beglazing

dubbel

Type isolatie

volledig geïsoleerd
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Plattegrond

Omschrijving
In PARKPLAN HEUNPARK gelegen, ruim bemeten VOLLEDIG GEMODERNISEERD 4-KAMERAPPARTEMENT met dakterras/-tuin en
privéplaats in de parkeerkelder.
In het geliefde ‘Parkplan Heunpark’ gelegen 4-kamerappartement met ‘huge’ dakterras/-tuin en privé-parkeerplaats en gezamenlijke
fietsenberging in het souterrain. Fraai en rustig gesitueerd aan de rand van het uitgestrekte, beschermd natuurgebied het Bossche
Broek. Ideale ligging ten opzichte van zowel het nabij gelegen centrum van Vught, als van het bos- en heidegebied. Tegelijk ook op
niet meer dan een paar kilometer (loop- en/of fietsafstand) van het centrum van ’s-Hertogenbosch en het Centraal Station.
Uitstekende infrastructuur, goede bereikbaarheid met eigen en openbaar vervoer. Prachtige fiets- en wandelroutes direct van huis uit.
Het appartementencomplex is van een spraakmakende architectuur van de Bossche School. Gebouwd in 2000. Maatvoering volgens
het ‘plastisch getal’, robuust, solide constructie, duurzame materiaaltoepassing en luxe afgewerkt. Het appartement dat wij hierbij
aanbieden bevindt zich op de vijfde verdieping (zesde woonlaag) en is vanuit het trappenhuis of per lift te bereiken. Tocht- en
windvrije binnen-gaanderij waaraan de entrees en de meterkasten van de appartementen gelegen zijn.
Het gehele appartement is in 2018 VOLLEDIG GEMODERNISEERD. Uitermate smaakvol en volkomen eigentijds heringedeeld en
heringericht, daarbij voorzien van alle luxe en comfort. Alle ruimtes zijn even royaal en praktisch. Goede isolatie toegepast ten aanzien
van vloeren (zwevende dekvloeren), spouw, dak en beglazing (geplaatst in hardhouten ramen en kozijnen). Prettige plafondhoogte van
ruim 2.65 m¹. Het gehele appartement is voorzien van een schitterende PVC vloer (eikenhouten look)
Voordeur, net als alle overige binnendeuren en kozijnen, in zwarttinten geschilderd en voorzien van degelijk hang- en sluitwerk,
voordeur met driepunt-/veiligheidsluiting. L-vormige gang en hal met videofoon-installatie. Alle wanden in "Stone White" glad
stucwerk en plafonds in fijn schuurwerk stucafwerking. Toiletruimte met Geberit/Sphinx wandcloset, fonteintje, mechanische
afzuiging, vloer- en wandtegels tot plafondhoogte. Badkamer met inloopdouche met glazen deur, douche, dubbel wastafelmeubel,
design radiator en mechanische afzuiging, luxe tegelwerk tot plafondhoogte. Slaapkamer met kledingdressoir, grote raampartijen met
draai-/kiepramen en overgordijnen. Kleedkamer net als master bed-room met veel en ruime kasten, grote raampartijen met
draai-/kiepramen en overgordijnen.
Van de gang/hal via deur met glazen zijpaneel naar de living, berging en keuken. Meteen rechts de deur naar de aangrenzende
bijkeuken met was- en cv-ruimte. Inclusief stellingwand, wasmachine en droger opstelplaats en Remeha Tzerra Ace 39C HR cv-ketel.
Daarna de in Stone White uitgevoerde luxe keuken met zwart granieten werkblad met geïntegreerde spoelbak, (douche) mengkraan en
Quooker, Miele fornuis met 4-pits inductie kookplaat inclusief Miele afzuigsysteem, (bestek)laden, kastruimte en Miele vaatwasser. De
achterwand bestaat uit een over de volle breedte aangebrachte 5-deurs kastenwand met daarin niet alleen kast- en bergruimte, maar
tevens ook een kasthoge Liebherr koelkast, een Miele koffiemachine, een Miele warmhoud-lade, een Miele oven en een Miele
stoomoven.
Rechts - vanuit de gang/hal gezien - de eethoek en links de zithoek. In dit gedeelte van de living een zee van daglicht met
draai-/kiepraam en grote brede glazen schuifpui, grenzend aan het terras, overgordijnen en elektrisch-bedienbare buitenzonwering.
De overige gedeelte van de living, een gezellige zitruimte, grenst ook aan het grote dakterras met tevens ook hier een grote brede

glazen schuifpui. Apart zithoekje of werkplek.
We noemden het al eerder: het zonneterras/-tuin. Extreem groot voor Nederlandse begrippen. Gewoonweg gigantisch, en met glazen
wind- en geluidschermen boven van baksteen gemetselde borstwering, fraaie buitenverlichting, buitenkraan en moderne kunststof
bloembakken met blijvend groene beplanting ook op de liftschacht. Boven het eerste gedeelte van het terras is zonwering
aangebracht en ideaal plek voor het eetgedeelte. Het tweede en derde deel van het immense terras biedt plaats aan een riante
lounge-set en zithoek. Ook in dit gedeelte kuststof bloembakken en vaste beplanting. Aan het dakterras grenst de buitenberging,
compleet voorzien van houten stellingwanden, licht en elektriciteit.
Het appartement beschikt over een (privé) parkeerplaats in het, half verdiept gelegen, souterrain. Eventueel is er een extra
parkeerplaats bij te kopen. De fietsen kunnen worden gestald in een daarvoor bestemde (afsluitbare) ruimte. En er is een speciale
afvalcontainerruimte. De toegang van en naar de garage wordt geregeld door middel van een op afstand bedienbare roldeur.
Daarnaast bevindt zich een separate (automatische te openen) afsluitbare loopdeur.
Het uitzicht (vergezicht) vanuit het appartement en vanaf het zonneterras/-tuin op het rondom gesitueerde Heunpark, de
aangrenzende natuurgebieden het Heunwiel en het Bossche Broek samen met het beboste achterland, is werkelijk adembenemend.
Verder dan de bovengenoemde opsomming zullen we niet gaan, want een persoonlijke rondleiding in dit ‘top-appartement’ is een
absolute must om de juiste sfeer en mogelijk dus ook de beleving van uw toekomstig woonbezit te ervaren.

