
€ 495 000,- |      186m²      | 7 kamers 

Achter de hoven 68
6225EK, Maastricht 



Beschrijving
Op een mooie locatie gelegen in de geliefde wijk Amby, bieden wij deze goed onderhouden twee-onder-een-kapwoning aan met 

4 slaapkamers.
Perceel van 291m2.

De woning is gelegen in een rustige wijk. Op slechts 10 minuten fietsen van het historische en bruisende centrum van Maastricht. De
woonwijk Amby is gelegen in een kindvriendelijke omgeving met diverse winkels, openbaar vervoersvoorzieningen en (internationale)

scholen in de directe omgeving. Vanwege de centrale ligging zijn er meerdere uitvalswegen richting snelweg goed bereikbaar.



Indeling

U komt binnen in de hal met daar een vast trap
naar de eerste verdieping, de meterkast en een
toilet. Vervolgens komt u in een werkkamer met
een deur naar een ruime woonkamer. De
woonkamer is met een open serre (met vloer
verwarming) verbonden en een half open keuken.
Een ruimte waar u, u meteen thuis zult voelen.
Een fraaie houten vloer ligt in het grootste deel
van de woonkamer. Via grote schuifpuien is er
toegang naar de mooi aangelegde tuin, hier kun je
heerlijk van de zon genieten. Terug naar binnen
komt u in de eetkamer die in verbinding staat met
de half open keuken en de doorgang naar de
bijkeuken.



Perceel: 291m2
Mooie serre
Extra eetkamer gebouwd
met vergunning
Uitstekende ligging
 Carport aanwezig
 Alarm aanwezig

Bijzonderheden
Nefit ecomline HR
Energie label C

Energie

 



VRAAGPRIJS € 495.000,- K.K.

AANVAARDING IN OVERLEG

TYPE PROJECT
TWEE-ONDER-
EEN-KAPWONING

SOORT BOUW
BESTAANDE
BOUW

BOUWPERIODE 1978

ISOLATIEVORM DUBBELGLAS

PERCEELOPPER-
VLAKTE 

307M²

GEBRUIKOPPER-
VLAKTE

186M²

INHOUD -

OVERIG 
INPANDIG
OPPERVLKATE

-

AANTALBOUW-LAGEN 3

AANTAL KAMERS 7

LIGGING CENTRAAL 

TYPE TUIN
VOOR EN 
ACHTERTUIN

HOOFDTUIN ACHTERTUIN

TUIN-OPPERVLAKTE -

ORIENTERING WEST

ENERGIELABEL C

CK-KETEL JA

BOUWJAAR
CV-KETEL 2002

EIGENDOM JA

WARMWATER CV-KETEL

VERWARMING-
SYSTEEM CV-KETEL

SCHUUR/
BERGING INTPANDIG

KADASTRALE
GEGEVENS VOLLE EIGENDOM



DE SERRE & EETKAMER



Eerste verdieping 
Vaste trap naar de eerste etage. Op deze verdieping
bevinden zich vier slaapkamers. Alle kamers zijn
aangekleed met laminaat, houten kozijnen en dubbel glas.
Een ruime betegelde badkamer met een douchecabine,
lig(bubbel)bad en een vaste wastafel.
De vlizotrap geeft toegang tot de zolderverdieping.

SLAAPKAMER 1



SLAAPKAMER 2 

SLAAPKAMER 3 

De slaapkamers
 







Tuin
Een heerlijke plek waar u in alle rust van uw
privacy en de zon kunt genieten. Er is een
tuinhuisje aanwezig waar u eventueel
gereedschappen, een fiets of extra koelkast
kunt plaatsen.

De voortuin;
Aangelegde voortuin met beplanting, een oprit
en carport maken het compleet. Parkeren op
eigen terrein.



Uw persoonlijkheid
Het is uw huis, zorg dat alles over u en
uw gezin gaat.

Woonstijlen & interieur
Welke stijl kies jij voor je nieuwe woonkamer? Ga je voor
industrieel, landelijk, 
modern of een combinatie van verschillende stijlen? 
Maak een moodboard waarin je afbeeldingen verzamelt van 
kleuren, patronen en meubels die je mooi vind voor jouw 
nieuwe woonkamer. Hier kun je tijdens de renovatie
altijd op terugkijken voor inspiratie.
Welke meubels worden vernieuwd en welke worden
opnieuw aangeschaft? Bekijk ook of je de oude meubels
wilt hergebruiken. Breng bijvoorbeeld een likje verf aan, 
vernieuw handgrepen of stoffeer. Wees creatief!



In veel plaatsen in Nederland is overbieden eerder
regel dan uitzondering. Eerlijk Bieden is een
onafhankelijk keurmerk voor makelaars. Wij
geloven dat we met de basisprincipes van Eerlijk
Bieden in staat zijn een eerlijk biedproces te
garanderen. Eerlijk Bieden: gelijkheid,
transparantie en controle, de consument een
eerlijke kans geven op de woningmarkt.
Hoe werkt het; u heeft de mogelijkheid een online
biedformulier in te vullen. Na het verstrijken van de
deadline worden er geen nieuwe biedingen meer
geaccepteerd. De makelaar en verkoper ontvangen
een overzicht van alle kandidaten waaruit een koper
aangewezen kan worden. Iedereen die een bod heeft
uitgebracht krijgen tegelijkertijd een bericht of er een
bieding wel of niet werd geaccepteerd. 
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