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KENMERKEN

SOORT WONING:

woning | woon-
winkelpand





ENERGIELABEL:


G




BOUWJAAR:


1936




WOONOPPERVLAKTE:


233.10m²




INHOUD:


969m³




PERCEELOPPERVLAKTE:


162m²



OMSCHRIJVING

Op een hele fijn locatie op loopafstand van het 

Kelderruimtes
centrum van Heerlen ligt deze woning | winkel-

Het pand is volledig onderkelderd, met 3 aparte woonpand.

kelderruimtes van respectievelijk, ca. 7, 7 en 22 m²
Met in totaal 233 m² gebruikersoppervlakte biedt 


dit jaren-30 object heel veel mogelijkheden. 


Tuin



Dit object heeft géén tuin. Indien het pand wordt 

omgebouwd tot woonhuis kan, door het afbreken Dit pand dient volledig gemoderniseerd te 
van (een deel) van de aanbouw wel tuin worden. De indeling en het royale 
gecreëerd worden. 
woonoppervlakte bieden veel mogelijkheden 


voor wat betreft gebruik en indeling.





Bijzonderheden

Begane grond


* Het bestemmingsplan geeft voor dit object De begane grond is momenteel ingericht als 
woonbestemming aan. Dit object heeft tevens de winkelruimte, met daar achter veel opslag/
aanduiding detailhandel, waarmee detailhandel werkruimte. In totaal heeft de begane grond 149 
op de begane grond is toegestaan. Let op: het m² gebruikersoppervlakte. 

splitsen van dit object in meerdere Aan de originele woning is in 1978 een aanbouw 
wooneenheden is conform bestemmingsplan niet gemaakt, tot voor kort in gebruik als opslagruimte, 
mogelijk. 
werkruimte, bijkeuken en opslagruimte. 

* parkeren kan met een vergunning (maximaal 2) In het originele deel van de woning bevindt zich 
voor de deur. Aan de overzijde van de straat is de winkelruimte (voormalige woonkamer) en de 
een zone betaald parkeren. Een keuken, hal en toiletruimte. 

parkeervergunning kost ca. € 130,- voor 

bewoners. Bij commerciële aanvragen (bij de 
Eerste verdieping

functie detailhandel) zijn de kosten ca. € 210,- per 
Op de eerste verdieping zijn twee slaapkamers. 
jaar. Dit pand heeft een invalide parkeerplaats De slaapkamer aan de voorzijde is 3.66 x 3.27 m 
voor de deur. 
en heeft kastruimte onder de trap. De tweede 
* winkels, scholen en voorzieningen zijn op slaapkamer is 4.10 x 3.66 m en heeft dubbele 
loopafstand;
openslaande deuren naar het balkon. Verder is 
* uitvalswegen naar der snelweg richting op deze verdieping een keuken met elektrische 
Maastricht, Eindhoven en Aken vlakbij.
kooktoestel, afzuiginstallatie en oven. Deze ruimte 


was origineel slaapkamer. Deze ruimte is 3.27 x 

1.85 m . Aan de achterzijde van de woning is de 

badkamer ( ca. 9m²), met douche en wastafel. 

De toiletruimte is op deze verdieping separaat. 






Tweede verdieping



Via de vaste trap is de tweede verdieping 

bereikbaar. Hier is ruimte voor twee, mogelijk 

zelfzelf drie slaapkamers. Op de kamers aan de 

achterzijde hebben ieder een klein dakraam.










'zo veel 
mogelijk

heden..'



PLATTEGROND begane grond



















PLATTEGROND verdieping 1









PLATTEGROND verdieping 2





PLATTEGROND kelderruimtes



PLATTEGROND kelders



PLATTEGROND begane grond



PLATTEGROND verdieping 1



PLATTEGROND verdieping 2



ENERGIELABEL



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART

KOM JIJ HIER 
BINNENKORT 
WONEN?



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


