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'Royale 
vrijstaande 
villa op 
Hoogveld'



OVER DE WONING
Deze royale vrijstaande villa wordt gebouwd op 
het laatste vrije perceel (perceelnummer 179) op 
de plattegrond van Park Hoogveld) aan de 
Klaproos op Park Hoogveld in Heerlen. 

Het heeft een totaal oppervlakte van ruim 205 m² 
en een inpandige garage met bijkeuken van in 
totaal 50 m². 

SOORT WONING:

VILLA





ENERGIELABEL:


A+++




BOUWJAAR:


2022




WOONOPPERVLAKTE:


205.40m²




INHOUD:


891.73m³




PERCEELOPPERVLAKTE:


744m²





OMSCHRIJVING

Deze royale vrijstaande villa wordt gebouwd op 

Begane grond 
het laatste vrije perceel (perceelnummer 179) op 

de plattegrond van Park Hoogveld) aan de 

Via de oprit komen we bij de voordeur van de Klaproos op Park Hoogveld in Heerlen. 

woning. De entree is ruim en open. Hier vinden we Het heeft een totaal oppervlakte van ruim 205 m² 
de meterkast en de toiletruimte met zwevend en een inpandige garage met bijkeuken van in 
toilet en fonteintje. Verder zien we hier de totaal 50 m². 

trapopgang naar de eerste verdieping met onder De bouw is gestart en de planning is dat de 
de trap een praktische kast. 
woning in het najaar van 2022 wordt opgeleverd. 
Tevens is vanuit de hal toegang tot de royale De indeling is conform plattegrond, maar op dit 
woonkamer. Met een lengte van 13,7 meter en moment is het nog mogelijk hierin wijzigingen aan 
een breedte van 5,7 m is het niet alleen een hele te brengen in overleg met de aannemer/
ruime woonkamer, maar door de royale architect. Op voorhand zijn er twee verschillende 
raampartij aan de voorzijde en de schuifpui aan ontwerpen gemaakt voor de verdieping. 

de achterzijde, is dit ook een zeer lichte 

woonkamer. Aan de tuinzijde van de woning Het ontwerp van deze villa is strak en heeft een 
staat de keuken gepland met kookeiland. Hierbij luxe afwerkingsniveau, de plattegronden zijn slim 
gaat het om een luxe en sfeervolle, Siematic en efficiënt ingedeeld. 

keuken. Een RVS front in combinatie met een 

houten kastenwand. deels greeploos * deze woning wordt opgeleverd met zeer luxe 
(automatisch te openen. Het keukenblad en de keuken met kookeiland en complete badkamer 
spoelbak is van graniet. Deze keuken is compleet en toiletruimte. 

uitgerust met apparatuur (vaatwasser, combi-* ruime woonkamer gecombineerd met een 
stoomoven, kookplaten, afzuiginstallatie ruime leefkeuken, in totaal ca. 83 m², met een 
geïntegreerd in het plafond.
schuifpui naar de tuin;



* aan de achtergevel is een overkapping 
Verder is er een bijkeuken en een garage met waardoor een overdekt terras ontstaat;

een totaal oppervlakte van 50 m².  De bijkeuken is * Keuze uit een indeling met 3 slaapkamers en 2 
naar wens te bereiken vanaf de woonkamer, of badkamers of 4 slaapkamers en 1 badkamers.

vanuit de garage. 




De woning ligt op het Nieuwbouwproject Park 

Verdieping 
Hoogveld, dat bekend staat om moderne en 

Via  de trapopgang komen we op de overloop op strakke woningen omringd door een groene 
de eerste verdieping. 
omgeving. Deze villa is van hoge kwaliteit en 


heeft een mooie architectuur. Voorzieningen 
Bij optie 1 zijn er drie slaapkamers, De master zoals winkels en scholen zijn op korte afstand. Het 
bedroom (16 m²) aan de voorzijde van de woning centrum van Heerlen op enkele fietsminuten 
heeft een badkamer-en-suite (4 m²) en inloopkast afstand. 

(ca. 6 m²). De badkamer is betegeld en voorzien 

van ligbad, inloopdouche en dubbele wastafel.  
De villa heeft twee woonlagen en een inpandige 
Twee slaapkamers liggen aan de tuinzijde van de ruime garage en royale achtertuin. 

woning zijn ruim 21 en 18 m². De badkamer is 

voorzien van een ligbad, een inloopdouche en 

een dubbele wastafel en is ruim 14 m². Separaat is 




TITEL



Begane grond optie 1



'inclusief luxe 
leefkeuken 
met 
apparatuur'



incl. Siematic keuken



Begane grond optie 2



Verdieping optie 1



Verdieping optie 2



'heerlijke tuin'

























De woning is gelegen op een perceel van 744 
m2 en is geheel rondom de woning. De 
achterzijde is op Noordoosten gericht, maar door 
de diepte van de tuin is het toch een heerlijk 
zonnige tuin. Aan de achterzijde zal de tuin 
worden afgewerkt met een terras en met 
keerwanden.

Doordat de tuin volledig is opgehoogd is er geen 
hoogteverschil tussen de woning en de tuin en is 
vanaf de eerste woonlaag een rechtstreekse 
doorloop naar de tuin.  



LOCATIE OP DE KAART

KOM JIJ HIER 
BINNENKORT 
WONEN?



KADASTRALE KAART



'Perceel 179'
Het perceel is het laatste nog niet bebouwde 
perceel aan de Klaproos in Heerlen. De 
infrastructuur in deze straat is volledig klaar. 




Deze meeste woningen in deze straat zijn in eigen 
beheer gebouwd. Verder zijn hier ook een aantal 
woningen in project gebouwd. Veelal vrijstaande 
woningen, tevens een aantal geschakelde 
woningen. 




Parkeren kan langs de weg, of op de eigen oprit 
met mogelijkheid tot het parkeren van meedere 
auto's. 



"heerlijk 
wonen op 
Hoogveld"



INTERESSE IN DEZE WONING?

Neem vrijblijvend 

contact met ons op!

Bij Diana makelaardij & taxaties


Kruisstraat 56


6417 AG, Heerlen


+31 45 571 3382


welkom@bijdianamakelaardij.nl


bijdianamakelaardij.nl


