
TE HUUR
Boschstraat 63 B

Zaltbommel
Huurprijs € 1.095 p.m.

www.nieuwdorp.nl



KENMERKEN
SOORT WONING:

bovenwoning





WOONOPPERVLAKTE:


83 m²




INHOUD:


300 m³




PERCEELOPPERVLAKTE:


n.v.t.




AANTAL KAMERS:


3




SLAAPKAMERS:


2

BOUWVORM Bestaande bouw
TYPE WONING Bovenwoning
BOUWJAAR 1750
WARM WATER c.v.-ketel

LIGGING: in centrum
BALKON: circa 17 m2
 SIT. BALKON: oost



OMSCHRIJVING
TE HUUR AANGEBODEN




GEMODERISEERDE BOVENWONING IN HET 
HARTJE VAN ZALTBOMMEL




In het hartje van het historische centrum van 
Zaltbommel ligt deze gerenoveerde en 
gestoffeerde bovenwoning met dakterras (ruim 17 
m2)! Het object heeft een eigen ingang met 
trapopgang naar de betreffende bovenwoning. 
De woonoppervlakte bedraagt circa 83 m2. 



De eerste etage beschikt allereerst over een 
gang voorzien van toilet met fonteintje. 
Aansluitend bevindt zich een prettig lichte 
en ruime woonkamer aan de voorzijde met 
vaste kast en open trapopgang naar de 
tweede etage. 

Aan de achterzijde ligt de ruime en lichte 
woonkeuken met modern wit keukenblok 
in hoekopstelling voorzien van diverse 
inbouwapparatuur waaronder een 
vaatwasser, 4-pits gaskookplaat, afzuigkap, 
koelvriescombinatie en combimagnetron.





Vanuit de keuken is door middel van 
openslaande tuindeuren het dakterras 
toegankelijk. Dit terras ligt op het oosten en biedt 
een heerlijk plekje om te genieten van de 
ochtendzon!  



'fijne badkamer met 
inloopdouche'

Op de zolderverdieping ligt een vernieuwde 
badkamer met zwevend toilet, inloopdouche en 
wastafelmeubel. 



Verder heeft deze verdieping 2 
slaapkamers, één aan de voorzijde en één 
aan de achterzijde. Hier zijn nog de 
sfeervolle authentieke balken zichtbaar. 



KADASTRALE KAART



PLATTEGROND



PLATTEGROND



LOCATIE OP DE KAART

KOM JIJ HIER 
BINNENKORT 
WONEN?



OVERIG
Huurprijs: € 1.095,- exclusief gas/water/
elektra

Voorschot: € 300,- per maand

Waarborgsom: 3 maanden

oplevering: 1 oktober 2022





































Een bezichtiging is ook voor de verhuurder een 
spannende aangelegenheid en wij stellen het 
daarom zeer op prijs als u/je uw/jouw 
bevindingen binnen enkele dagen na de 
bezichtiging kenbaar zou willen maken.



Bij het samenstellen van deze documentatie is 
de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, 
echter is het altijd mogelijk dat bepaalde 
informatie, tekeningen, afmetingen enz. niet 
(meer) correct zijn. Nieuwdorp Makelaardij 
noch de ververhuurder aanvaardt daarvoor 
enige aansprakelijkheid.



Nieuwdorp Makelaardij is lid van de 
Nederlandse Vereniging van Makelaars, NVM. 
De NVM voorwaarden zijn derhalve van 
toepassing.



Gamerschestraat 35 - 5301 AP Zaltbommel

Tel. (0418) 512474




OVER ONS

Wanneer je alle woningen bij elkaar zou optellen 
die we als Nieuwdorp Makelaardij hebben 
begeleid in de aan- of verkoop zou je daar een 
stad zo groot als Zaltbommel van kunnen 
bouwen. Met onze oorsprong in 1972 waren wij 
dan ook een van de eerste kantoren van 
Zaltbommel. Ons kantoor is gevestigd in het 
centrum. Daar proberen wij, te midden van de 
hectiek die de woningmarkt met zich 
meebrengt, de rust te bewaren. Want dat is wat 
je mag verwachten van jouw makelaar: dat hij 
rustig en weloverwogen jou het juiste advies 
geeft. Niet alleen ons kantoor heeft jarenlange 
ervaring, ook onze assistenten draaien al heel wat 
jaartjes mee op de lokale woningmarkt. Dat is ze 
niet aan te zien, maar twintig jaar ervaring in de 
makelaardij maakt zeker het verschil! Zowel 
Carolien als Jolanda hebben inzage in alle 
dossiers en zijn de rechterhand van Michaël. Zij 
kunnen je altijd een actuele update geven en 
regelen alles wat er komt kijken bij de verkoop, 
verhuur, aankoop of taxatie van jouw woning




Bij Nieuwdorp snappen we precies hoe de 
huizenmarkt werkt. En dat merk jij als klant.

Overweeg je te gaan verhuizen en je woning te 
koop te gaan zetten? Uiteraard wil je weten 
hoeveel je woning daadwerkelijk waard is. Een 
reële waardebepaling biedt niet alleen inzicht in je 
toekomstige financiële situatie, maar is ook van 
belang voor de verkoopsnelheid en 
verkoopbaarheid van je woning.




Wij komen graag langs om je woning te bekijken, 
de waarde vast te stellen en kennis te maken met 
elkaar! Wie weet worden wij binnenkort jouw 
verkoopmakelaar!





Nieuwdorp Makelaardij; niet voor niets de 

meest gekozen makelaar van de 
Bommelerwaard.




Volg je ons al op onze sociale media kanalen? Hier 
houden we je op de hoogte van het nieuwste 
woningaanbod!

+31 (0)418 512 474

info@nieuwdorp.nl

www.nieuwdorp.nl



BEKIJK DEZE WONING
ONLINE!

Boschstraat 63 B, Zaltbommel

SCAN DEZE CODE EN BEKIJK DE 
WONING OP JE MOBIEL!



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


