
Vroenhoutseweg 2 Roosendaal 
vraagprijs € 329.000 k.k.



Vroenhoutseweg 2, Roosendaal
Vraagprijs: € 329.000
Type woning: vrijstaande woning
Bouwjaar: 1900
Woonoppervlakte: 128 m²
Perceeloppervlakte: 445 m²
Inhoud: 453 m³
Aantal kamers: 4
Aantal slaapkamers: 3
Energieklasse: G



Aan het einde van de (werk)dag de drukte even ontvluchten en tot rust komen? Wij laten je graag 

kennis maken met deze praktische, landelijke en vrijstaande woning in het buitengebied aan de 

Vroenhoutseweg 2! 





Daarnaast is de woning gelegen op enkele minuten rijden van o.a. uitvalswegen, het stadscentrum van 

Roosendaal, Designer outlet Rosada en zwembad 'De Stok'. 



Omschrijving

Indeling:





Begane grond:


Wanneer je de straat inrijdt hoef je jezelf geen zorgen te maken dat er geen parkeerplek is, de auto 

parkeer je namelijk in de garage of op de oprit met ruimte voor 2 personenauto's. 





De verzorgde voortuin is v.v. een taxushaag, sierbestrating en diverse sierbeplanting en biedt toegang 

tot de woning en de zijtuin. De zijtuin is met zorg ingericht en beschikt over kleurrijke beplanting en 

sierbestrating. 





Wanneer we de woning binnenstappen, staan we in de ruime hal die beschikt over een tegel 

vloerafwerking, schoonmetselwerk en structuurverf wandafwerking en voldoende ruimte biedt voor 

het plaatsen van een kapstok en het ontvangen van gasten. Als we onze weg vervolgen bereiken we 

vanuit de hal de woonkamer en de trapopgang naar de 1ste verdieping.





Het karakter van het huis zie je terug in de woonkamer (ca. 31 m2) in de vorm van het balkenplafond 

dat modern wit is geschilderd, de lichte eikenhoutenvloer en de speelse tegelwandplaat waar 

eenvoudig een kachel te plaatsen is. Daarnaast beschikt de woonkamer over veel licht door de grote 

ramen die een rustgevend uitzicht geven op de tuin en de groene omgeving.





Vanuit de woonkamer hebben we toegang tot de woonkeuken. De ruime woonkeuken (ca. 15 m2) 

biedt ruimte voor het plaatsen van een eettafel en is v.v. een tegel vloerafwerking met 

vloerverwarming, L-vormige eikenhouten keukenopstelling met 4-pits gasfornuis, koelkast, Siemens 

vaatwasser, tegelspatwand, spotverlichting, ingebouwde Siemens combi-oven en een groot raam met 

een leuk uitzicht op de achtertuin. 





Naast de keuken vinden we de bijkeuken, een droom van vele woningeigenaren. In de bijkeuken 

vinden we de opstelling voor de wasmachine, droger en de cv-opstelling (Vaillant EcoTEC plus, 

eigendom). De bijkeuken biedt toegang tot de badkamer, de separate toiletruimte en de achtertuin. 





De badkamer (ca. 4,5 m2) is afgewerkt met een neutrale vloer en wandbetegeling met 

vloerverwarming, mechanische ventilatie, wastafelmeubel, raam en een ligbad én douche! De 

toiletruimte beschikt over een hangcloset, fonteintje en een raam. 



1ste verdieping:


Op de 1ste verdieping vinden we de overloop v.v. een laminaat vloerafwerking, grote dakkapel met 

een mooi uitzicht op de groene omgeving en veel praktische bergruimte achter de knieschotten. 





De woning beschikt over 3 fijne slaapkamers. Alle slaapkamers (ca. 10 m2; 16 m2 en 10 m2) zijn v.v. een 

laminaat vloerafwerking en de slaapkamer aan de kant van de zijtuin beschikt over 2 vaste kasten en 

een Velux dakraam.





Tuin:


Dé verrassing van deze woning is de royale en groene achtertuin. De woning is gelegen op een perceel 

van ca. 445 m2 en beschikt naast de zijtuin over een aangename achtertuin. 





De achtertuin beschikt over kleurrijke sierbeplanting, een gazon, sierbestrating en is een heerlijke plek 

om van de rust te genieten. Zo kun je de schaduw opzoeken onder het elektrisch bedienbare 

zonnedoek, kun je hout voor de kachel opslaan in het houthok en kun je in de schuur/garage je hobby 

uitoefenen en/of een fijne loungeplek creëren. 





Aan bergruimte geen gebrek! Vanuit de tuin hebben we namelijk toegang tot de garage die beschikt 

over elektriciteit, een raam, elektrisch bedienbare garagedeur en vaste kast-/bergruimte. Verderop in 

de tuin vinden we de ruime schuur v.v. een pantry, zolder met bergruimte en elektra. 





Bijzonderheden:


- Vrijstaande woning;


- Gelegen in buitengebied;


- Oprit met ruimte voor 2 personenauto's;


- Garage met elektrische garagedeur;


- 3 slaapkamers;


- Zijtuin en achtertuin;


- Grotendeels v.v. rolluiken;


- Grotendeels v.v. dubbele beglazing.















































Plattegronden





Wonen in Roosendaal

De Gemeente Roosendaal bestaat 750 jaar! In de loop der jaren hebben 

meerdere dorpen zich bij de gemeente toegevoegd; Nispen, Wouw, 

Wouwse Plantage, Heerle en Moerstraten. Het inwonertal staat op ca. 

77.000 (bron: CBS 2017). Met het NS-station is Roosendaal een belangrijk 

spoorwegknooppunt ten opzichte van o.a. Rotterdam, Vlissingen, Breda en 

Antwerpen. 





In Roosendaal valt veel te beleven! De stad staat o.a. bekend om de vele, 

jaarlijkse, evenementen zoals Carnaval (Tullepetaonen stad!), 

Beachvolleybal, HapStap, Kermis (in top 5 van grootste kermissteden), 

Halve Marathon en 10 km, Wielerevenement Draai van de Kaai en Palm 

Parkies. Naast de vele evenementen is er het hele jaar door genoeg te 

bezoeken in Roosendaal. Theater en schouwburg De Kring is er voor haar 

gasten en inwoners, zij verbindt, snuif er ook eens cultuur en inspiratie op. 

Roosendaal heeft een bruisend centrum met vele winkels en 

horecagelegenheden. Hier bevindt zich de spraakmakende overdekte 

passage in Italiaanse barokstijl. Ook in diverse woonwijken zijn er kleinere 

winkelcentra. Landelijk bekend is de Rosada Fashion Outlet aan de rand 

van de stad. Tevens aan de rand gelegen is de vernieuwde 

woonboulevard de ‘GoStores’, met alles voor je huis, tuin en vrije tijd. 


Voor de sportieve inwoner zijn er een twintigtal sportverenigingen actief 

en is er bij ‘de Stok’ het zwembad en de Golfbaan. 


Er is ook veel natuur te vinden in en rond de stad. De stadsparken bieden 

veel groen. Het Vrouwenhof is naast een mooi park, ook een grote 

speeltuin en een plaatst voor verschillende concerten en evenementen. 

Verder kun je heerlijk recreëren in de Visdonkse bossen en Rucpense 

Heide. 





Wij hebben het!
Een woning kopen en/of verkopen is een grote stap om te zetten. Hierbij kun je een beroep doen op 

een specialist verkoop/aankoop die niet alleen alle kennis ervan heeft, maar juist eerlijk is en met je 

mee denkt.





Wij zijn geïnteresseerd in het verhaal achter deze beslissing, willen mee denken met jou en proberen 

je zoveel mogelijk te ontzorgen in het gehele proces. Door onze ervaringen, opgebouwde klantenkring, 

opleidingsachtergrond o.a. Makelaardij en bijscholingen en lidmaatschap van de NVM kunnen wij met 

alle kennis jou goed adviseren bij het kopen en/of verkopen van je woning. Wij werken met veel 

passie en plezier, en zijn ervan overtuigd dat onze positieve en eerlijke instelling altijd bijdraagt aan het 

zo optimaal mogelijk begeleiden van onze klanten. 

Mari0 Vermunt
Eigenaar Vermunt Makelaardij, zeer enthousiaste 

makelaar met een groot inlevingsvermogen in de 

wensen van de klanten, gelooft in een eerlijk en 

goed advies. Door zijn grote netwerk, jarenlange 

ervaring en oprechte interesse heeft hij al veel 

mensen kunnen helpen bij de verkoop/aankoop 

van hun droomwoning.

Nanda Vermunt-Wilbrink
Heeft een meedenkend vermogen en is overtuigd 

van een persoonlijke benadering. Haar drive in 

combinatie met haar enthousiasme en spontaniteit 

maken haar een belangrijke spil. Door haar oog 

voor detail houdt zij het overzicht op kantoor. 

Naast alle werkzaamheden in de binnendienst is zij 

ook de administratieve kracht bij Vermunt 

Makelaardij.





Meer informatie over deze woning kunt u vinden op 


 vermunt-makelaardij.nl/woning/Vroenhoutseweg 2/

Vermunt Makelaardij B.V.

Nieuwe Markt 57

4701 AD Roosendaal





 T 0165 - 560 111


 E info@vermunt-makelaardij.nl


 www.vermunt-makelaardij.nl


