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'heerlijk 
wonen in 
Hoensbroek'



OVER DE WONING
Deze half-vrijstaande woning met garage ligt op 
een geliefde locatie in Hoensbroek. 




* nette woning met oprit, garage en tuin;

* woonkamer met fijn lichtinval;

* gesloten keuken;

* 3 slaapkamers en badkamer op de eerste 
verdieping;












* vlizotrap naar tweede verdieping, mogelijkheid 
tot vaste trap;

* oprit met garage met vliering;

* op korte afstand van winkels. scholen en OV.






















* meterkast is voorzien van schakelmateriaal;

* de woning heeft deels kunststof kozijnen, deels 
hout, deels voorzien van dubbel glas en rolluiken;

* de woning is deels recent opgeknapt.

 

SOORT WONING:

EENGEZINSWONING





ENERGIELABEL:


C




BOUWJAAR:


1983




WOONOPPERVLAKTE:


94.10m²




INHOUD:


496.71m³




PERCEELOPPERVLAKTE:


190m²



INDELING

De tuin 
Begane grond


De woning heeft over de hele breedte een fijne 

tuin. Twee bomen zorgen enerzijds voor extra We komen binnen aan de zijkant van het huis via 
privacy én in de zomer voor appels en kersen.  
de oprit. Vanuit de hal is een deur naar de 


woonkamer. Tevens vinden we hier de meterkast 
Naast de woning is een oprit en een garage met en de toiletruimte. 

puntdak, waardoor deze extra bergruimte heeft De woonkamer heeft een prettige lichtinval door 
op de vliering.de grote ramen aan de voor- en tuinzijde.  de 

gesloten keuken ligt een de tuinzijde. 

De keuken heeft een hoekopstelling en is voorzien 
van kookplaten, een afzuiginstallatie en een 
vaatwasser. 

In de woonkamer is nog een praktische trapkast 
voor wat extra bergruimte. Van hieruit is ook 
toegang tot de kruipruimte.  





Eerste verdieping


Via de trapopgang komen we op de overloop 

van de eerste verdieping. Vanaf hier zijn drie 
slaapkamers bereikbaar. Alle slaapkamers zijn 
zeer recent opgeknapt: plafonds en wanden zijn 
glad en geverfd. Een van de wanden op de 
slaapkamers is voorzien van een mooi behang. 
Op de vloeren ligt een nieuwe laminaatvloer in 
elke slaapkamer. De grootste slaapkamer ligt aan 
de voorzijde van de woning. Deze is 3.65 x 3.84 m. 
Aan de achterzijde liggen twee slaapkamers, 
respectievelijk 4.245 x 3.30 m en 3.04 x 2.33 m. 

De badkamer ligt aan de voorzijde van de 
woning en is 2.70 x 1.98 m. Deze heeft een 
inloopdouche, een wastafelmeubel en een toilet. 
Deze ruimte is betegeld.





Tweede verdieping


Via de vlizotrap komen we op de 

zolderverdieping, momenteel in gebruik als 
bergzolder. 

De mogelijkheid bestaat echter om hier een vaste 
trap te maken waardoor er een ruime tweede 
verdieping bijkomt. 

Door de goede hoogte op deze verdieping 
kunnen hier 1 of 2 extra slaapkamers gecreëerd 
door toevoeging van dakramen en/of een 
dakkapel.   




'kom binnen 
kijken..'



PLATTEGROND verdieping 1 



"alleen nog 
een nieuwe 
vloer.."





de woonkamer





PLATTEGROND begane grond



'de 
slaapkamer 
aan de 
voorzijde'





'de tweede 
slaapkamer'





'de derde 
slaapkamer'





'de 
badkamer'





PLATTEGROND verdieping 2 



'wat een 
ruimte..'

Deze tweede verdieping heeft 25 m² extra ruimte 
(boven 1,5 meter). Een ruimte met een goede 
hoogte. Door de vlizotrap te vervangen door een 
vaste trap kunnen hier 1 of 2 extra (slaap)kamers 
gecreërd worden. Een of twee dakramen, of een 
dakkapel moeten voor extra daglicht en 
eventueel nog meer ruimte zorgen.




Mogelijkheden genoeg!





'appels of 
kersen? '



PLATTEGROND begane grond



PLATTEGROND verdieping 1



PLATTEGROND verdieping 2







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


