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VRAAGPRIJS 
€ 439.500 K.K.

HOFSINGEL 6, MAASLAND



Woonoppervlakte : 120.60m²

Perceeloppervlakte : 159m²

Inhoud : 415.10m³

Bouwjaar : 1969

Hofsingel 6, Maasland



OMSCHRIJVING VAN DE WONING

Wonen met de singel aan de voorzijde, gunstig 

gelegen achtertuin en eigen GARAGE achter de 

woning? Aan de Hofsingel in Maasland is deze zeer 

goed onderhouden, prachtig gelegen woning te 

koop. De woning beschikt onder andere over vier 

royale slaapkamers en een grote luxe badkamer. De 

woning staat in een geliefde woonwijk met scholen, 

sport en recreatie in de directe omgeving van de 

woning. Aan de voorzijde is de woning aan een 

voetpad gelegen, waardoor het vrije uitzicht 

gegarandeerd is. Een hele complete woning op een 

mooie plek om te wonen!





Indeling:


Via het voetpad komen we aan bij de ruime, fraai 

aangelegde voortuin. Entree van de woning, hal met 

meterkast, bergruimte en trap naar de 1e verdieping. 

Toilet met fonteintje. 


De lichte doorzonwoonkamer met grote 

raampartijen is verdeeld in een zitgedeelte aan de 

voorzijde en een eetkamer aan de achterzijde. 

Centraal in de woonkamer is de gashaard geplaatst. 

In de woonkamer licht een nette parketvloer. Vanuit 

de woonkamer komen we in de dichte keuken. De 

keuken is netjes maar enigszins gedateerd. Vanuit 

de keuken komen we in de zonnig achtertuin, 

gelegen op het zuidwesten. Dankzij de breedte van 

de woning is de tuin ook lekker breed. De tuin is 

zeer gunstig gelegen ten opzichte van de zon. 

Vanuit de achtertuin kunt u de garage bereiken. De 

garage is ca. 6.80x2.90. In de garage is elektriciteit 

aanwezig.





1e etage:


Op de slaapverdieping zijn drie goede slaapkamers 

aanwezig. Aan de voorzijde van de woning is een 

nagenoeg vierkante slaapkamer gelegen en de 

badkamer. De badkamer is enkele jaren geleden 

geheel gemoderniseerd en voorzien van een 

inloopdouche, tweede toilet, wastafelmeubel en 

vloerverwarming. Aan de achterzijde van de woning 

zijn twee slaapkamers. De hoofdslaapkamer is ruim 

en er is een grote schuifwandenkast aanwezig. De 

derde slaapkamer is momenteel in gebruik als 

werk- / studeerkamer. 





2e etage:


Op de overloop van deze verdieping zijn de 

aansluitingen voor de wasmachine, en is de CV-

combiketel geplaatst. Dankzij het Velux dakvenster 

is er voldoende daglicht op de overloop. De vierde 

slaapkamer is lekker ruim dankzij de dakkapel op het 

achterste dakvlak. In de slaapkamer is aan de 

voorzijde een Velux dakvenster geplaatst. In de 

kamer is een vast bed gecreëerd. Fijne zolderkamer 

met veel licht en ruimte. Onder de schuine delen is 

bergruimte gemaakt. 





Bijzonderheden:


•	Bouwjaar ca. 1969


•	Gelegen aan voetpad en aan de singel, waardoor 

vrij uitzicht


•	Woonkamer voorzien van parketvloer


•	Grotendeels dubbel glas


•	CV –Combiketel (2007)


•	Gunstig gelegen achtertuin


•	Eigen garage, bereikbaar via garageplein aan de 

Plantage





Kadastraal:


Gemeente:	Maasland


Sectie:		C


Nummer:	1693


Oppervlakte:	1 are 59 centiare





Kenmerken:


Gebruiksoppervlakte wonen:	120,6 m2 


Garage:	19,7 m2


Inhoud:	ca. 415 m3


Opleveren:	in overleg, kan spoedig





Ondanks dat deze brochure zorgvuldig is 

samengesteld kunnen er aan deze brochure geen 

rechten worden ontleend. Alle maten zijn 

ingemeten conform de NEN 2580 meetinstructie en 

alle data zijn circa. Deze brochure nodigt u uit tot 

het doen van een aanbod.
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PLATTEGROND 


Hofsingel 6, Maasland



PLATTEGROND begane grond
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PLATTEGROND 1e etage

Hofsingel 6, Maasland



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


