
Patersweg 13


6431 GC Hoensbroek

€ 319.000 k.k.
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Dionne makelaars 


De huizenspecialist in Zuid Limburg

Welkom in deze woningbrochure. Leuk 

dat je interesse hebt in het aanbod van 

Dionne makelaars. We helpen je graag bij 

het vinden van een huis in het Limburgse 

heuvelland, door je alles te vertellen over 

dit prachtige exemplaar in [woonplaats].





Voordat we beginnen, eerst nog iets over 

ons enthousiasme. Dagelijks zetten wij

ons in om huizenzoekers zoals jij te 

helpen. Dat doen we met aandacht en 

kennis van zaken. Dionne makelaars 

bestaat uit een team van alleen maar 

vrouwen, die graag net dat stapje extra 

zetten.





Niet voor niets noemen wij onszelf dé 

huizenspecialist in Zuid-Limburg.  



Punctueel

Kwaliteit kenmerkt ons werk. Bij 

alles wat we doen gaan we voor 

de beste resultaten.

Specialist

Zuid Limburg is ons terrein. We 

zijn er al jaren actief en we voelen 

ons hier als een vis in het water.

Persoonlijk

Wij zijn altijd gericht op jouw 

wensen en mogelijkheden. Wij 

denken met je mee en spelen in 

op jouw situatie.

Proactief

Altijd een stapje extra, dat mag je 

verwachten van Dionne 

makelaars. We zorgen ervoor dat 

we doen wat we zeggen!

werken waar we wonen, hier in het 

heuvelland, waar het leven op z’n mooist 

is. Als makelaar zijn we aangesloten bij 

branchevereniging VBO en daarnaast zijn 

we NRVT-gecertificeerd taxateur.





Als je voelt dat het ‘klikt’ zijn we er 

vanzelfsprekend ook om jou te helpen bij 

andere stappen op de huizenmarkt. Denk 

aan verkoop van de eigen woning, een 

gratis waardebepaling, een taxatie of 

begeleiding bij aankoop.

Maar... Genoeg over ons. Tijd om dit huis 

eens goed te verkennen. Veel leesplezier. 

043 - 450 23 33


06 - 10 21 10 38


dionne@dionnemakelaars.nl

Dionne Schrouff-Vanderheijden



Over het huis 


Patersweg 13, 6431 GC Hoensbroek
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Een klassieke en royale twee-onder-een 

kap woning (1940) met inrit en diepe tuin 

gelegen op prima locatie aan de rand van 

Hoensbroek. 





Dit stijlvolle woonhuis kenmerkt zich 

door veel ruimte in alle opzichten, 

charmante stijlkenmerken en een goed 

bemeten formaat perceel. 








De woning heeft op de begane grond een 

woonkamer ensuite met erker, een 

gesloten keuken en een serre. 





De verdieping telt vervolgens drie ruime 

slaapkamers en de badkamer. De vaste 

trap naar de zolder is een pluspunt, de 

grote zolderruimte geeft brede 

gebruiksmogelijkheden. 










Ook zijn er diverse praktische ruimtes in 

huis zoals een kelder en een berging. De 

woning werd steeds keurig bewoond, 

inmiddels is het pand aan een 

modernisering naar de wensen en eisen 

van vandaag toe. 





De woning heeft parkeergelegenheid op 

eigen terrein op de kiezel inrit aan de 

voorzijde. 





De diepe achtertuin is voorzien van een 

terras en groen gazon, de privacy is 

ideaal. 





Kom jij sfeer proeven bij dit jaren dertig 

huis, we laten je graag de uitgebreide 

mogelijkheden zien tijdens een 

bezichtiging.











Bijzonderheden:


Bouwjaar: 1940





Perceeloppervlakte: ca. 560 m²


Woonoppervlakte: ca. 194 m²


Inhoud: ca.  715 m³





Cv ketel: (type Nefit Ecomline HR uit 

2005 , eigendom





Aluminium kozijnen voorzien van 

dubbele beglazing (1998)





Houten garage/buitenberging in de 

achtertuin





Diverse stijlkenmerken zoals erkers, 

woonkamer ensuite, hoge plafonds, 

schouwen





Aanvaarding in overleg, op korte termijn 

mogelijk.




In de koopovereenkomst zal een niet 

bewoningsclausule worden opgenomen, 

aangezien de huidige eigenaar het object 

niet zelf heeft bewoond.





Ter bescherming van de belangen van 

zowel koper als verkoper, wordt 

uitdrukkelijk gesteld dat een 

koopovereenkomst met betrekking tot 

deze onroerende zaak eerst dan tot stand 

komt nadat koper en verkoper de 

koopovereenkomst hebben getekend 

("schriftelijkheidsvereiste”).

De termijn die wordt opgenomen voor 

eventuele (overeengekomen) 

ontbindende voorwaarden (bv. 

Financiering) is in de regel 4 tot 6 weken 

na het sluiten van de mondelinge 

wilsovereenkomst.





De waarborgsom/bankgarantie is 10% 

van de koopsom. De koper dient deze 2 

weken ná het vervallen van de 

ontbindende voorwaarden bij de 

desbetreffende notaris te deponeren.



Koper is te allen tijde gerechtigd voor 

eigen rekening een bouwkundige keuring 

te (laten) verrichten dan wel andere 

adviseurs te raadplegen teneinde een 

goed inzicht te verkrijgen over de staat 

van onderhoud.





Deze informatie is door ons met de 

nodige zorgvuldigheid samengesteld.





 Onzerzijds wordt echter geen enkele 

aansprakelijkheid aanvaard voor enige 

onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, 

dan wel de gevolgen daarvan. 





Alle opgegeven maten en oppervlakten 

zijn indicatief.





Globale Indeling





Souterrain


Provisiekelder (ca. 2.82 x 2.63)





Begane grond


Entree, hal met vloerbedekking, 

meterkast en trapopgang





Toilet voorzien van staand closet en 

fontein





Woonkamer ensuite (ca. 37 m2) met 

erker, laminaatvloer en gashaard


Serre (ca. 4.82 x 2.89) uitgevoerd in 

houten kozijnen met enkele beglazing


Gesloten keuken (ca. 3.99 x 3.25) 

voorzien van aanrechtblok





Inpandige berging (ca. 2.98 x 2.87)  met 

witgoedaansluiting en Nefit Ecomline HR 


Excellent CV combi ketel (bouwjaar 

2005)





Eerste verdieping


Overloop





Slaapkamer I (ca. 3.99 x 3.96) met erker 

en muurkast


 


Slaapkamer II (ca. 3.96 x 4.11) met 

muurkast





Slaapkamer III (ca. 3.31 x 3.03) 





De slaapkamers zijn allen voorzien van 

vloerbedekking





Badkamer (ca. 2.24 x 2.72) met ligbad, 

wastafel en douche





Tweede verdieping


Via vaste trap bereikbare zolderruimte 

met hoge nok, mansardekamer met 

dakkapel













Kenmerken

Soort woning

eengezinswoning

Type woning

2-onder-1-kapwoning

Bouwjaar

1940

Aantal kamers

8

...waarvan slaapkamers

3

Perceel

560 m²

Woonoppervlakte

194 m²

Overig inpandige ruimte

7 m²

Gebouw gebonden buitenruimte


1 m²

Externe bergruimte

16 m²

Verwarming

c.v.-ketel

Isolatie

dubbel glas

Energielabel

E
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Aantekeningen 

Om over (naar) huis te schrijven
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50%

50%

1,4 per huishouden

HuishoudensKoop / huurLeeftijd

CBS gegevens


Meer info over deze wijk.



Dienstbaar


De huizenspecialist
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Gratis waardebepaling 

En... Geïnteresseerd? Nu je nadenkt over 

kopen, wil je vast ook weten wat jouw 

eigen huis waard is. Begrijpelijk! Wij 

komen graag bij je langs voor een 

waardebepaling. Dat is gratis en 

vrijblijvend. Dankzij ruime ervaring heeft 

Dionne makelaars, dé specialist in het 

Zuid-Limburgse heuvelland, een 

realistisch beeld van de huidige 

woningwaarde.

Jouw verkoopmakelaar

Kunnen wij jou helpen? We staan graag 

naast je tijdens de verkoop van je 

huidige adres. Elk huis is volgens ons 

uniek en vereist een eigen 

verkoopstrategie. We begeleiden je 

tijdens het gehele traject, promoten de 

woning op passende wijze en laten niet 

los tot het meest optimale resultaat 

bereikt is.  

Gecertificeerde taxaties

Als verkopend makelaar mogen wij dit 

object niet voor jou taxeren. Maar bij 

Dionne makelaars ben je wél aan het 

juiste adres voor een taxatie van een 

andere woning. We zijn aangesloten bij 

NRVT en NWWI, wat betekent dat we 

gecertificeerde taxaties uitvoeren, 

volgens de eisen van iedere Nederlandse 

hypotheekverstrekker.

Aankoopbegeleiding

Toch geen match? Als 

aankoopmakelaar, met specialistische 

kennis van de woningmarkt in Zuid-

Limburg kunnen wij helpen. Dat 

betekent dat we voortaan voor én met 

jou op zoek gaan, samen 

onderhandelen, en je volledig 

begeleiden tijdens de aankoop van een 

droomhuis.

Meer weten over onze dienstverlening?

Bel +31 (0)43 450 2333  of kijk op dionnemakelaars.nl



10 “Huis gekocht en verkocht via Dionne Makelaars. 

Fijn contact en duidelijke begeleiding tijdens het 
traject. Al met al een goede ervaring!”

Janus Lievense



dionnemakelaars.nl

Contact


info@dionnemakelaars.nl


+31 (0)43 450 2333 


dionnemakelaars.nl









Adres


Rijksweg 68A


6271 AG Gulpen









Volg ons op 


