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COMMANDERIJ 23, MAASLAND



Woonoppervlakte : 169.50m²

Perceeloppervlakte : 272m²

Inhoud : 605.90m³

Bouwjaar : 1998

Commanderij 23, Maasland



OMSCHRIJVING VAN DE WONING

In de kleinschalige woonwijk 'Plan Avenue' is aan de 

meest gunstige zijde van de woonwijk deze grote 

twee-onder-één kap woning met eigen oprit, 

zonnige achtertuin en garage gelegen. De woning is 

in 1998 gebouwd in jaren '30 stijl en heeft zowel aan 

de voor als achterzijde een grote tuin met veel 

privacy en beschutting. Dankzij de ligging van de 

fraai aangelegde, zonnige achtertuin is er altijd wel 

een zon- en/of schaduwplekje te vinden. Een hele 

fijne, grote woning op een schitterende locatie aan 

de rand van het mooie dorp Maasland. 





Begane grond:


Aan de voorzijde van de woning is de toegang tot de 

tuin met eigen parkeerplaats voor de garage. De 

garage is toegankelijk via de geïsoleerde 

overheaddeur én via een loopdeur. 


Entree van de woning. Ruime hal met 

gemoderniseerde meterkast, garderoberuimte, 

toilet met fonteintje en trap naar slaapverdieping. 

De begane grond is ingedeeld in een zogenaamde 

Z-vorm. De woonkamer is aan de voorzijde 

gesitueerd en heeft sfeervolle erker van waar uit u 

kunt genieten van het landelijke uitzicht. Dankzij het 

extra zijraam komt er veel licht binnen. 


Aan de achterzijde van de woonkamer grenst het 

eetkamer gedeelte aan de open keuken en is de 

achtertuin bereikbaar via de grote schuifpui. De 

verrassend ruime achtertuin (ruim 110 m2) is fraai 

aangelegd en onderhouden, mede dankzij de 

zonnige ligging, diversiteit aan beplanting en de 

speelse indeling van de tuin is hier altijd een 

comfortabel plekje te vinden. Achter in de tuin staat 

de extra berging en uiteraard is er een achterom. De 

achtertuin is tevens vanuit de bijkeuken bereikbaar. 


De keuken is opgesteld in een L-vorm en van de 

eetkamer gescheiden met een bar. De keuken is 

netjes en voorzien van diverse inbouwapparatuur 

waaronder een vaatwasser, koelkast, oven/

magnetron, oven, afzuigkap en inductie kookplaat. 

Achter de keuken is de bijkeuken gelegen. In deze 

praktische ruimte zijn aan sluitingen voor 

wasmachine en droger. Naast de bijkeuken is de 

garage gelegen. De garage beschikt over een 

overheaddeur én een loopdeur aan de voorzijde. 





1e Etage:


Vanaf de overloop heeft u toegang tot drie riante 

slaapkamers en de badkamer. De hoofdslaapkamer 

en de badkamer zijn aan de voorzijde van de woning 

gelegen. De nette badkamer is uitgevoerd met een 

ligbad, een hoekdouche, een 2e toilet, 

designradiator en een wastafelmeubel met 

spiegelkast. De ruime hoofdslaapkamer heeft een 

vaste kastenwand over de gehele breedte van de 

kamer. Op de overloop is een praktische bergkast 

aanwezig. Hier is de CV-combiketel opgesteld. Aan 

de achterzijde van de woning zijn twee mooie 

slaapkamers gelegen. Beide slaapkamers hebben 

toegang tot het inpandige balkon, gelegen op het 

zuiden. 





2e Etage:


Voor de zolderverdieping zijn diverse 

indelingsmogelijkheden denkbaar. Dankzij de 

dakkapel aan de zijkant van het dakvlak is er een 

hele grote slaapkamer gerealiseerd. Op de overloop 

is veel praktische bergruimte aanwezig. 





Bijzonderheden:


•	Bouwjaar ca. 1998


•	272 m2 eigen grond


•	Definitief energielabel A


•	8 zonnepanelen (2019)


•	CV ketel Remeha Calenta 2012


•	Berging in achtertuin


•	Zeer gunstig gelegen, fraai aangelegde achtertuin 

(Zuid)


•	Woonkamer met erker aan voorzijde en schuifpui 

aan achterzijde 


•	Parkeergelegenheid direct voor de deur en op 

eigen oprit


Kadastraal: Maasland sectie C nummer 3167, Groot 2 

are 72 centiare  





Ondanks dat deze brochure zorgvuldig is 

samengesteld kunnen er aan deze brochure geen 

rechten worden ontleend. Alle maten en data zijn 

ingemeten conform de NEN 2580 meetinstructie. 

Deze brochure nodigt u uit tot het doen van een 

aanbod.
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PLATTEGROND 


Commanderij 23, Maasland



PLATTEGROND begane grond
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PLATTEGROND 1e etage
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PLATTEGROND 2e etage
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Benieuwd wat uw eigen woning waard is?

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


