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ROZEMARIJNSTRAAT 3, PHILIPPINE



historie brandax makelaardij





Willy van den Branden richtte Brandax op in 1977. Zijn kantoor? De garage. In de loop der jaren groeide 
Brandax uit tot het makelaarskantoor van nu. Een bekende speler in de regio met, sinds 1997, een mooi 
kantoor aan de Markt in Axel. Sinds 2007 kwam zoon Chris in het bedrijf en drie jaar later nam hij Brandax 
van zijn vader over. “Ik was van kinds af aan al nieuwsgierig naar hoe anderen leefden en wat er achter 
iedere deur schuilging. Makelaardij heeft dus altijd wel in mijn aard gezeten. En nu, nu ben ik vooral trots op 
ons team. Op de bevlogen manier waarop we ons werk doen en het vertrouwen dat we daardoor van onze 
klanten krijgen. Dat is wat Brandax groot maakt.”



Martine de Jonge

Medewerker 

binnendienst/office 
manager

Telefoontjes aannemen, koopaktes opmaken, overdrachten inplannen, 
dossiers uitwerken. Laat dat maar aan mij over. Vooral als er complexe 
zaken spelen. Dan ga ik graag op zoek naar oplossingen. Mijn ultieme 
beloning? Dat u straks met een tevreden gevoel bij de notaris zit. 

Chris van den 

branden

register-makelaar 

en -taxateur

Rond zeven uur, half acht begin ik met administratie, want vanaf half 
negen lever ik me helemaal over aan onze klanten. Het leukst vind ik de 
persoonlijke gesprekken en de blijken van waardering. Ik probeer dan ook 
altijd net wat meer te doen, dan wat u van me verwacht.  

Fred van 

den branden

kantoorhond

Ik heb een belangrijke taak bij Brandax, namelijk het overenthousiast 
ontvangen van onze bezoekers. Dat doe ik dan ook vol overgave. Ik 
kwispel extra hard en gooi mijn schattige hondenoogjes in de strijd om 
mensen blij te maken. Dat lukt best vaak, al zeg ik het zelf. 

jessica govaert

assistent makelaar/


 binnen- en 

buitendienst

U heeft net uw droomhuis gezien en wilt er nú meer van weten! Ik 
beantwoord graag uw vragen, plan de bezichtiging in en begeleid deze. 

Ook verzorg ik de uitwerkingen en aanmeldingen van woningen. Lekker, 
die afwisseling. En fijn, dat persoonlijke contact. Ik hou ervan! 

Nancy

van der smissen


Assistent Makelaar

Het leukste aan mijn werk vind ik de afwisseling. Geen dag is hetzelfde.

 Elke dag ontmoet ik andere mensen, ieder met hun eigen verhaal en 
andere woonwensen. Het is leuk om in een klein team te werken en 

samen met mijn man Chris dit werk te mogen doen.

meer weten over brandax makelaardij? 

bezoek onze website of volg ons op social media!



Rozemarijnstraat 3, Philippine





Deze leuke karakteristieke 'Franse kap' woning is ideaal gelegen nabij alle voorzieningen en 
het centrum van Philippine. De woning is volledig gerenoveerd en aantrekkelijk voor een 
starter, alleenstaande of jong koppel. De woning is geheel voorzien van een mooie 
eikenhouten vloer. 

Op de verdieping zijn 2 ruime slaapkamers en een ruime badkamer.

Er is een gezellig stadstuintje om even heerlijk buiten te zitten.







Bijzonderheden:

- Deze woning beschikt over een energielabel: F

- Huurprijs: € 750,- per maand

- Minimale huurperiode: 1 jaar

- De borg bedraagt: € 1500,-

- De huurprijs is exclusief de kosten voor gas, water, elektra, internet en televisie



Rozemarijnstraat 3, Philippine

1. Instapklaar

2. Nette knusse woning

3. Nabij centrum

4. Rustig straatje

5. Houten vloeren

6. 2 Slaapkamers

k
en
m
er
k
en woonoppervlakte


85 m²




inhoud

250 m³




perceeloppervlakte

54 m²




kamers

3




slaapkamers

2

tuinligging

zuid




energielabel

F




bouwjaar

1909

huurprijs

€ 750 P.M.





Indeling





Begane grond:

Hal, meterkast, hangtoilet met fonteintje. Houten schuifdeur naar de open keuken, 
voorzien van een gasfornuis, afzuigkap, spoelbak, oven en koelkast. De gezellige 
woonkamer met balkenplafond heeft een open trap naar de eerste verdieping. Vanuit de 
woonkamer is er een deur naar de tuin.




Eerste verdieping

Overloop, 2 ruime slaapkamers. De badkamer is voorzien van een wastafel, douche en 2e 
toilet. Tevens hangt hier de cv-installatie (combi) en zit hier de aansluiting voor de 
wasmachine.







Buiten







Sfeervol binnenplaatsje met terras vlonders en achterom. U heeft hier veel privacy.



bekijk alle foto's van deze 
woning op onze website. 
vragen? neem dan contact 
met ons op.



kadastrale kaart



51% 49%

1,3 per huishouden

gemiddelde woningwaarde:

€ 174.000

Buurtinformatie - Terneuzen / Kern Philippine

buurtinformatie

leeftijd koop / huur

huishoudens





aantekeningen

disclaimer 


De informatie in deze brochure hebben we met zorgvuldigheid samengesteld. We aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor enige onvolledigheid, 
onjuistheid of anderszins dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zij indicatief.





wijzigingen/updates 


Aan de informatie in deze brochure of op onze website kan geen rechten worden ontleend. De informatie kan op elk willekeurig moment worden aangepast, 
zonder voorafgaande waarschuwing.





oppervlaktes conform NEN2580 


De metingen zijn gebaseerd op de NEN2580. De NEN2580 is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie 
van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie NEN2580 sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.



brandax makelaardij
markt 10
4571 bg axel

tel: + 31 (0) 115 56 20 54
whatsapp: +31 (0) 6 13 34 41 32
makelaardij@brandax.nl


