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Omschrijving:

Uitstekend onderhouden vrijstaande jaren'30 woning met loods en garage, op loopafstand van het centrum van Heerlerheide. 

Het object is zeer sfeervol en hoogwaardig afgewerkt, heeft veel wooncomfort en verrassend veel ruimte. Het beschikt o.a over 4

slaapkamers, een loungeruimte in souterrain, een loods en een separate garage. 

U kunt hier de combinatie wonen-werk uitvoerbaar maken. 

Indeling: 

Souterrain: 

Vanuit de hal bereikbaar. 

Hoogwaardig afgewerkte loungeruimte met kastruimte. 

De vloer en trap is uitgevoerd met pvc. 

Begane grond: 

Entree/hal, voorzien van een antraciete hardstenen vloer, alarminstallatie, zeer uitgebreide meterskast met krachtstroom, geheel

betegelde toiletruimte met wandcloset en fontein. 

Toegang naar het souterrain en authentiek trappenhuis naar de slaapverdieping. 

Sfeervolle ruime living met eiken parketvloer, gashaard, verlaagd plafond met inbouwspots en openslaande deuren naar terras. 

Open keuken voorzien van een moderne opstelling met kookeiland en bar. De keuken is voorzien van een hardstenen vloer en

beschikt over de navolgende apparatuur: vaatwasser, 5 pits keramische kookplaat met afzuiging via een plafond unit, magnetron en

apothekerskast. Vanuit de keuken is er middels tuindeuren toegang naar het terras. 

Bijkeuken, alhier is een 2e keukenopstelling geplaatst voorzien van een koelkast met diepvries, oven en boven- en onderkasten.

Verder zijn hier de aansluitingen voor witgoed gerealiseerd. 

Vanuit de bijkeuken toegang tot de multifunctionele ruimte cq hobby/kantoorruimte en de tuin. Deze is voorzien van een grindvloer,

vaste kastenwand, plafond met inbouwspots en heeft veel lichtinval doordat er een koepel geplaatst is. 

De loods ( hoogte 3.75m) met sectionaalpoort is ook inpandig bereikbaar middels de hobbyruimte en hal en wordt verwarmd door

een heater. Verder is deze voorzien van een berging, separate toiletruimte en ruime zolderberging. Achtergelegen kantoorruimte met

grindvloer, inbouwspots en wandgoten. 

Tuin 

De achtergelegen terrastuin is fraai aangelegd en onderhoudsvriendelijk. 

Er is gebruik gemaakt van een steenstrips achterwand, sfeerverlichting en vijgenbomen. 

De gehele tuin is ook weer met dezelfde hardstenen vloer als binnen afgewerkt. 

U kunt heerlijk loungen op het terras, er is zelfs een tv aansluiting. Deze is fraai weggewerkt achter een houten beschot. 

De naastgelegen garage met sectionaalpoort is vanuit de tuin bereikbaar en ook volledig betegeld met afvoer. 

Eerste verdieping: 

Middels het authentieke trappenhuis bereikbaar. 



Overloop met laminaatvloer en toegang naar 2 ruime slaapkamers beide met tapijtvloer, vaste kastenwand en airco. 

Ruime badkamer voorzien van vloerverwarming uitgevoerd met een duoligbad met whirlpool (1.90*1.20m), dubbele vaste wastafel in

meubel, inloopdouche (1.10*1.40m), wandcloset en vaste kasten. 

Tweede verdieping. 

Overloop met grindvloer en toegang naar een zeer ruime slaapkamer voorzien van tapijtvloer, vaste kastenwand en airco. Er is veel

extra veel ruimte gecreëerd door het plaatsen van een dakkapel over de gehele breedte van het pand zowel aan de voorzijde als aan

de achterzijde. 

Slaapkamer (aan de achterzijde gelegen) met grindvloer, momenteel in gebruik als sportkamer met infraroodsauna (ter overname),

douchecabine en vaste vaste wastafel. 

Derde verdieping: 

Zolderberging middels klaptrap bereikbaar. 

Opstelling cv ketel en boiler. 

Voorzien van hardhouten kozijnen in grotendeels thermische beglazing

Deels rolluiken

Designradiatoren

CV ketel Nefit Ecomline uit 2004 is eigendom

Krachtstroom

Airco's op 3 slaapkamers

Videofoon en alarminstallatie

Strak stucwerk over de gehele woning

Het pand is hoogwaardig afgewerkt met oog voor detail

Ligging nabij het winkelcentrum van Heerlerheide

Gunstig gelegen nabij uitvalswegen

Soort woning Vrijstaande woning met loods
Bouwtype Bestaande bouw
Bouwjaar 1934
Ligging In woonwijk
Woonopp 250 m²
Perceelopp 355 m²
Inhoud 1145 m³
Totaal aantal kamers 8
Aantal slaapkamers 2
Tuin Fraai aangelegd, zuidoost, 4 x 12
Parkeren Aangebouwd steen

Kenmerken:
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Smeets Vastgoed is sinds 1995 een begrip op het gebied van financiële dienstverlening en makelaardij in de regio Westelijke

Mijnstreek.

U kunt bij ons terecht voor een deskundig en onafhankelijk advies over verzekeringen, financieringen, hypotheken en pensioenen. U

vindt in ons bovendien een deskundige en betrouwbare partner voor de aan- en verkoop van uw woning.

Reeds vele jaren zijn we actief in deze regio en hebben dan ook al veel kopers en verkopers bij elkaar gebracht en zo gezorgd voor

een succesvolle verkoop en/of aankoop. Enthousiasme creëren we door met de tijd en de markt mee te gaan en telkens naar nieuwe

mogelijkheden te zoeken. Kwaliteit is naar onze mening de sleutel tot succes. Dit vormt dan ook de leidraad binnen het gehele

begeleidingstraject, vanaf het begin tot het einde nemen wij de dienstverlening voor onze rekening. Om deze kwaliteit te waarborgen

zijn wij aangesloten bij de branchevereniging VBO. Met dit lidmaatschap verplichten wij ons om diverse gedragscodes aan te

houden en worden kennis en vaardigheden telkens bijgeschaafd en getoetst.

Onze uitgebreide dienstverlening bestaat uit verkoopbegeleiding bij het verkopen van een woning, het adviseren en begeleiden bij

de aankoop van een nieuwe woning en het taxeren van woningen. Dit laatste wordt uitgewerkt in taxatierapporten, welke voldoen aan

alle kwaliteitseisen die worden gesteld door hypothecaire financiers zoals banken en verzekeringsmaatschappijen.

Daarnaast kunt u bij ons ook terecht voor het aanleveren van een energielabel. Hiermee krijgt u niet alleen in beeld of u een

energiezuinige woning in uw bezit heeft, maar ook welke verbeteringen er eventueel kunnen plaatsvinden.

Smeets Vastgoed, voor de beste start!

  



Met de Limburg Makelaars komt u verder!

PARTNER BIJ LIMBURG MAKELAARS

Sinds het oprichten van het collectief Limburg Makelaars in het najaar van 2014 is Smeets Vastgoed als partner aangesloten.

Limburg Makelaars is een samenwerkingscollectief van lokale vastgoedspecialisten in de provincie Limburg. Alle expertises zijn in

huis, van woningmakelaars, bedrijfsmakelaars, taxateurs, beheerders, horecaspecialisten tot verhuurmakelaars.

Doordat de partners hun krachten bundelen ontvangt de opdrachtgever een provinciebreed bereik van gecertificeerde makelaars

welke hun kennis delen, elkaars aanbod promoten en maandelijks kennisbijeenkomsten bijwonen en marketingstrategieën

bedenken en uitwerken. Dat is veel meer dan een makelaar gewoonlijk onderneemt, hiermee onderscheiden de Limburg Makelaars

zich van hun concurrentie.

De slogan van Limburg Makelaars is "De samenwerkende vastgoedspecialisten voor heel Limburg".

Het mission statement van Limburg Makelaars luidt als volgt:

Ons doel is om uitstekende klanttevredenheid te bereiken door de aan ons toevertrouwde zaken in vastgoedbeheer,

vastgoedtransacties en totaalbegeleiding in de sectoren Wonen – Bedrijfsmatig en Horeca integer te behandelen tegen de hoogst

mogelijke ethische waarden en normen. Vanwege onze exclusieve regio-overschrijdende samenwerking met lokale gecertificeerde

makelaars en vastgoedspecialisten, onze passie, jarenlange vakkennis en no-nonsens mentaliteit, zijn wij uniek gepositioneerd om

best-in-class diensten te verlenen aan een breed klantenbestand van particulieren, ondernemingen en investeerders in de mooiste

provincie van Nederland, Limburg. Dit terwijl we op een maatschappelijk-verantwoorde manier actief zijn met bijzondere nadruk op

respect naar en het welzijn van onze samenwerkende partners en de gemeenschappen waar we actief zijn.

Een makelaar welke partner is van Limburg Makelaars is zelfstandig én niet alleen. Maak binnenkort een afspraak met uw makelaar

en laat u informeren over Uw voordelen van zijn of haar partnership.
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