
Frans Dohmenhof 4 te Heerlen

Vraagprijs € 175.000 k.k.

Steenweg 58, 6131BG Sittard 

Telefoon: 046-4000060 

E-mail: info@smeetsvastgoed.nl 

Internet: https://www.smeetsvastgoed.nl



Omschrijving:

Nabij het centrum van Heerlen gelegen bieden wij u deze fraaie tussenwoning aan. 

Gelegen aan een rustig woonerf. De woning heeft een uitstekend afwerkingsniveau en is instapklaar te noemen. 

Door het plaatsen van een dakkapel op de 2e verdieping is er een extra ruime slaapkamer gecreëerd. 

De woning is verder voorzien van airco's en zonnepanelen. 

Kom een kijkje nemen en laat u verrassen! 

Indeling 

Begane grond: 

Verzorgde voortuin. 

Entree/hal, toegang naar kruipruimte, meterkast en deur naar woonkamer. 

De sfeervolle living (24m²) is voorzien van een tegelvloer welke doorloopt over de gehele begane grond. 

Deze is verdeeld in zit- een eetgedeelte met airco. 

Semi open keuken (2.78*2.21m) voorzien van een L-opstelling met apparatuur: keramische kookplaat, afzuigkap, oven, vaatwasser

en koelkast. 

Tussenportaal met een gastentoilet voorzien van een wandcloset en fontein. 

Opgaande trap met rvs leuning naar de verdieping. 

De verzorgde stadstuin is middels de keuken bereikbaar, heeft een goede bezonning (op het zuiden gelegen) en is betegeld. 

Voorzien van een berging (7m²) en een achteringang, middels recht van overpad te bereiken. 

Eerste verdieping: 

Overloop en toegang naar 2 slaapkamers (voorheen 3) met een kwalitatief goede laminaatvloer. 

Slaapkamer I ( 4.80*2.78m) met design radiator. 

Slaapkamer II (4.72*2.55/1.59m) met fraaie inbouwkast en design radiator. 

Bergruimte (2.00*0.86m). 

Luxe badkamer uit 2015 (1.94*1.67m) voorzien van een inloopdouche met rainshower, vaste wastafel in meubel en 2e wandcloset. 

Tweede verdieping: 

Vaste trap naar 2e verdieping met airco. 

Hier is ruime slaapkamer (5.74*4.77m) gerealiseerd met riante dakkapel, dakraam en inbouwspots. 

Opbergkasten onder de schuinte van het dak. 

Verder de opstelplaats van de wasapparatuur en separate bergkast met opstelling CV ketel en omvormer zonnepanelen. 

Zeer goed verzorgde woning.

Nabij het centrum en op loopafstand van scholen, winkels en nabij uitvalswegen.

Hardhouten kozijnen voorzien van dubbele beglazing, dakkapel voorzien van kunststof kozijn met dubbele beglazing.

Geheel voorzien van rolluiken, deels elektrisch.



Goed isolatiepakket: dak-muur en vloerisolatie.

2 Daikin airco's, deze zijn geplaatst in 2020 en zowel verwarmen als koelen als ventileren.

10 Zonnepanelen (2013).

Gasgestookte cv ketel Nefit, bouwjaar 2008, is eigendom.

Parkeergelegenheid middels parkeervergunning (circa €66 per 1/2 jaar).

Soort woning Tussenwoning
Bouwtype Bestaande bouw
Bouwjaar 1995
Woonopp 92 m²
Perceelopp 91 m²
Inhoud 311 m³
Totaal aantal kamers 6
Aantal slaapkamers 3
Tuin Verzorgd, zuid, 5 x 7
Energielabel

Kenmerken:

Klasse A
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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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