
TE HUUR
Graskarper 11

Rossum
€ 808,06 per maand exclusief g/w/l

www.nieuwdorp.nl



KENMERKEN
SOORT WONING:

eengezinswoning





WOONOPPERVLAKTE:


106 m²




INHOUD:


396 m³




PERCEELOPPERVLAKTE:


126 m²




AANTAL KAMERS:


4




SLAAPKAMERS:


3

BOUWVORM Bestaande bouw
TYPE WONING hoekwoning
ENERGIELABEL A
BOUWJAAR 2020
WARM WATER c.v.-ketel

LIGGING: in woonwijk
TUIN: 45 m²
BERGING: vrijstaand hout
VERWARMING: c.v.-ketel
ISOLATIE volledig geisoleerd



OMSCHRIJVING

TE HUUR! Goed onderhouden hoekwoning.





kinderopvang, diverse horeca en een actief Aan de Graskarper in het plan Weteringshoek aan 
verenigingsleven. In 5 minuten (of 15 minuten op de westkant van Rossum is in 2020 een prachtig 
de fiets) sta je op het station van Zaltbommel. 5 plan met 12 sociale-/particuliere huurwoningen 
minuten extra en je bent in het centrum van gerealiseerd. Eén van deze woningen wordt te 
Zaltbommel, een kwartiertje verder naar Den huur aangeboden per 1 april 2023.   

Bosch met auto of trein of een half uur extra naar 

Utrecht.De woning is uitgevoerd met complete 

kwaliteitskeuken, sanitair van Villeroy & Boch en 
vloerverwarming op de begane grond. In de tuin 
is een terras aangelegd en een berging geplaatst. 




De wijk ligt op slechts 10 minuten rijden van 
Zaltbommel en heeft uitkijk over de groene 
buitenrand van Rossum. De wijk kenmerkt zich in 
het landelijke karakter, een goede bereikbaarheid 
en prima voorzieningen zoals winkel, school, 




Indeling:




Begane grond: entree/hal, toilet met fonteintje, 

vaste kast en trapopgang. Tuingerichte 
woonkamer met openslaande deuren en 
trapkast. Open keuken aan de voorzijde.





1e Verdieping: overloop, badkamer voorzien van 

douche, vaste wastafel en toilet. Drie 
slaapkamers





2e Verdieping: ruime open zolder met dakraam 

aan de achterzijde.



'goed onderhouden 
woning'



-	Woning  beschikbaar per 1 april 2023




-	Huurprijs  bedraagt € 808,06 




-	Minimale  huurtermijn is 25 maanden




-	De  waarborgsom bedraagt 3x de maandhuur




-	Uw  bruto maandinkomen dient 3,5 keer de 
maandhuur te bedragen. Vakantiegeld en vaste 

toeslagen worden meegeteld.




-	Er  geldt een maximale inkomensgrens van € 
44.035,- voor eenpersoonshuishoudens en € 
48.625,- voor meerpersoonshuishoudens. 




-	Om  in aanmerking te komen moet u voldoen 
aan de standaard toewijzingscriteria van 
Borgdonck. 



Begane grond (gespiegeld)



1e verdieping (gespiegeld)



2e verdieping (gespiegeld)



TOETSINGSCRITERIA





INTERESSE?
Neem contact op met ons kantoor.

www.nieuwdorp.nl

Gamerschestraat 35

5301 AP Zaltbommel

+31 (0)418 512 474

info@nieuwdorp.nl

www.nieuwdorp.nl


