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KENMERKEN

SOORT WONING:

EENGEZINSWONING




ENERGIELABEL:






BOUWJAAR:

1927




WOONOPPERVLAKTE:

153m²




INHOUD:

706m³




PERCEELOPPERVLAKTE:

388m²



OMSCHRIJVING
Eveneens aan de achterzijde van de woning is de Op een geliefde locatie in Schaesberg 
badkamer. Deze is ca. 9.5 m. Deze heeft een (lLandgraaf), ligt deze ruime, karakteristieke 
ligbad, een douche en een wastafelmeubel met woning;

dubbele wasbak. 




* gezellige, sfeervolle woning;

Vanaf de overloop op de eerste verdieping is een * Ruime woonkamer met veel lichtinval;

luik naar de bergzolder.
* grote keuken met kookeiland;

Onder woning is een kelder van 3.88 x 3.65 m.
* praktische bijkeuken;



* 2 slaapkamers en complete badkamer;


Tuin
* fijne, zonnige tuin;


De woning ligt op een ruim perceel van 388 m², * buitenberging/ schuur.

met zowel aan de voor- en achterzijde, maar 

vooral ook aan de zijkant veel tuin. 

begane grond

In de tuin is een tweetal overkappingen én een 

buitenhaard. Deze worden ter overname Via de voortuin komen we binnen in de vestibule. 
aangeboden. 
Hier is tevens de toegang tot de toiletruimte. Deze 
In de tuin is een mooie overkapping met is betegeld, met toilet en fonteintje. We lopen 
buitenkeuken en buitenhaard. Tevens is hier nog verder naar de hal met aan de ene zijde de deur 
een tweede overkapping. 
naar de woonkamer en aan de andere zijde naar 
Achterin de tuin is een buitenberging met de keuken. De woonkamer is ruim 34 m² (8.78 x 
daaraan gekoppeld een schuur (ca. 15 m²). Via 3.92 m) en heeft een fijne lichtinval. De gesloten 
een gezamenlijk pad aan de achterzijde is deze keuken is ca. 16 m². Deze keuken heeft met een 
schuur bereikbaar. 
kookeiland en een dubbele hoekopstelling veel 


werkruimte.  Deze keuken in landelijke stijl en heeft 
* De woning dient op een aantal punten te een 5-pits gaskooktoestel met afzuiginstallatie, 
worden aangepast aan moderne wooneisen;
oven, dubbele wasbak, koelkast, diepvries en 
* De woning is grotendeels voorzien van kunststof vaatwasser. 

kozijnen en dubbel glas;


* de woning is in 2020 opnieuw gestuukt aan de Vanuit de keuken is een deur naar de gang die 
buitenzijde;
verbindt naar de praktische bijkeuken en de 
* CV-ketel (intergas, 2019, eigendom);
erachter gelegen berging. In de bijkeuken zijn 
* boiler, Volta, gehuurd;
tevens de aansluitingen voor de wasmachine. De 
* overkapping, buitenkeuken en buitenhaard zijn CV-ketel vinden we ook terug in deze ruimte. 

ter overname. 
 




Eerste verdieping 


Via de trapopgang komen we op de eerste 

verdieping. Vanaf de overloop zijn twee 

slaapkamers bereikbaar. Aan de voorzijde een 

slaapkamer van 4.78 x 3.98 m. Deze ruimte is 

voorzien van een airco.  Aan de achterzijde een 

slaapkamer van 3.98 x 3.90 m. Op de overloop zijn 

nog twee vaste kasten. Een tweede toiletruimte 

bevindt zich ook op deze verdieping. Hier is 

tevens een boiler. 




'kom 
binnen...'





PLATTEGROND begane grond

















PLATTEGROND verdieping 1











PLATTEGROND kelderruimte 













PLATTEGROND berging|







PLATTEGROND begane grond



PLATTEGROND verdieping



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART

KOM JIJ HIER 
BINNENKORT 
WONEN?



BEKIJK DEZE WONING
ONLINE!

Heistraat 83, Landgraaf



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


