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Roosteren, Kempstraat 



 

Aan de in deze brochure verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Het is ook geen aanbod, maar bedoeld als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. 

 

Roosteren, Kempstraat 

Bouwkavel 

 
Mooie bouwkavel, gelegen in de grensstreek met België, op korte 

afstand van Maaseik, nabij het buitengebied en uitvalswegen. 

De bouwkavel heeft een totale oppervlakte van 1.265 m² en is 

bestemd voor de bouw van een vrijstaande woning met de 

mogelijkheid tot levensloop bestendig wonen.  

 

Koper dient voor eigen rekening en risico een bestemmingsplan 

aan te leveren waarmee een juridisch-planologische 

woningbouwtitel op het perceel wordt gelegd. Een goede 

ruimtelijke onderbouwing is hierbij noodzakelijk.  

De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor rekening koper en 

bedragen ongeveer € 55.000,=. 

Dit kostenplaatje is opgebouwd uit de GMK-bijdrage aan de 

gemeente, legeskosten en kosten voor het adviesbureau in 

verband met de aanvraag voor wijziging. 

De principemedewerking van de gemeente is aanwezig.  

 

De frontbreedte van het perceel bedraagt ca. 19 meter, de 

diepte bedraagt ca. 63 meter.   

 

Een unieke mogelijkheid om uw individuele levensloopbestendige 

woning te realiseren op een mooie locatie! 

 

Koopprijs € 95.000,= k.k. 
 



 

Aan de in deze brochure verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Het is ook geen aanbod, maar bedoeld als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. 

 
 

 



 

Aan de in deze brochure verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Het is ook geen aanbod, maar bedoeld als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. 

 
 

 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 2 juni 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Roosteren
F
762

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 0000
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