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VRAAGPRIJS 
€ 675.000 K.K.

HUIS TE VELDELAAN 65, MAASLAND



Woonoppervlakte : 187.10m²

Perceeloppervlakte : 239m²

Inhoud : 702.80m³

Bouwjaar : 2002

Huis Te Veldelaan 65, Maasland



OMSCHRIJVING VAN DE WONING

Centraal in Maasland is in 2002 aan de Huis te 

Veldelaan een kleinschalig nieuwbouwproject 

ontwikkeld met 5 riante herenhuizen. Deze zeer 

grote hoekwoning met eigen oprit en garage is nu te 

koop. De woning beschikt over een totaal 

gebruiksoppervlakte wonen van 187 m2. Binnen dit 

riante oppervlakte zijn drie slaapkamers, een 

badkamer, een enorme zolderverdieping en de 

grote woonkamer met open keuken verdeeld. Met 

een nieuwe keuken, lucht-lucht warmtepomp, 16 

zonnepanelen is deze goed geïsoleerde woning een 

kans voor iedereen die op zoek is naar extra ruimte. 





Begane grond: Fraai aangelegde voortuin met eigen 

oprit en toegang tot de garage via de overheaddeur. 

Entree van de woning. Brede hal met zwevend toilet 

met fonteintje, garderobe, trap naar 

slaapverdieping, trapkast en meterkast. Heerlijk 

lichte 6 meter brede woonkamer met plavuizen 

vloer met vloerverwarming. Aan de achterzijde is de 

woonkamer ruim 8 meter breed, waardoor er een 

leuke speelse hoek in de woonkamer is ontstaan. 

Aan de achterzijde is de tuin bereikbaar via de 

dubbele deuren. De achtertuin is in fraai aangelegd 

en gelegen op het Zuidwesten. De beschutte tuin is 

ruim 11 meter diep. Dankzij de beschutte ligging 

heeft u veel privacy in de achtertuin. Aan de 

voorzijde van de woning is de nagenoeg nieuwe 

(2021) keuken geplaatst. De luxe uitgevoerde keuken 

is voorzien van diverse inbouwapparatuur 

waaronder een inductiekookplaat met 

geïntegreerde afzuiging, vaatwasser, Quookerkraan, 

en een combinatie oven/stoomoven. 





1e Etage: Vanaf de overloop heeft u toegang tot drie 

zeer ruime slaapkamers en de badkamer. Op de 

overloop is een separaat toilet aanwezig en ook een 

wasruimte met aansluitingen voor wasmachine en 

droger. Aan de voorzijde van de woning is een 

slaapkamer gelegen. Dankzij de hoekligging 

beschikt deze kamer over een extra raam in de 

zijgevel. De badkamer is zeer ruim opgezet en 

beschikt over een ligbad, een wastafelmeubel en 

een aparte douche. Ook de badkamer is voorzien 

van een comfortabele vloerverwarming. Dankzij het 

zijraam is de badkamer goed te ventileren. Aan de 

achterzijde van de woning zijn twee mooie 

slaapkamers gelegen van respectievelijk 10,7m2 en 

16,4m2. De grootste slaapkamer beschikt over twee 

extra ramen in de zijgevel. De kleinere kamer 

beschikt over een vast kast. 





2e Etage: De royale zolderverdieping is echt de 

verrassend ruim. Op deze verdieping zijn er diverse 

mogelijkheden om bijvoorbeeld twee slaapkamers 

te creëren. Er is een separate kastruimte waar het 

hybride verwarmingssysteem is geplaatst. De 

combinatie tussen een lucht-lucht warmtepomp en 

een CV-ketel zorgen voor een duurzame woning, 

zeker samen met 16 zonnepanelen. Vanuit de 

zolderkamer is het inpandige balkon bereikbaar. Op 

deze verdieping zijn twee dakvensters aanwezig 

voor het licht en de ventilatie.  





Bijzonderheden:


•	Bouwjaar ca. 2002


•	Hybride verwarming met Nefit CV combiketel 

(2014) Inventum lucht-lucht warmtepomp (2021)


•	Gehele begane grond voorzien van 

vloerverwarming 


•	Nieuwe (2021) keuken


•	239 m2 eigen grond


•	Brede garage ruim 20m2





Kadastraal:


Huis te Veldelaan 65, 3155 SC Maasland


Maasland sectie H nummer 3707, Groot 2 are 39 

centiare  





Kenmerken:


Gebruiksoppervlakte wonen:	187,1 m2


Perceeloppervlakte:		239 m2


Inhoud:				702,8 m3


Garage:				20,7 m2


Opleveren:			in overleg, kan spoedig





Ondanks dat deze brochure zorgvuldig is 

samengesteld kunnen er aan deze brochure geen 

rechten worden ontleend. Alle maten en data zijn 

circa. Deze brochure nodigt u uit tot het doen van 

een aanbod.
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PLATTEGROND 


Huis Te Veldelaan 65, Maasland



PLATTEGROND begane grond
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PLATTEGROND 1e etage
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PLATTEGROND 2e etage
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INTERESSE?

NEEM CONTACT MET ONS OP!

Peeters & Vermeulen 
Makelaars Taxateurs B.V.

's-Herenstraat 54

3155 SK

Maasland

TEL. 010-5924444

pvmakelaars.nl

info@pvmakelaars.nl


