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BÖBLINGENSTRAAT 15
GELEEN

VRAAGPRIJS € 285.000 K.K.



Overdracht

Vraagprijs € 285.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1972

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 215 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 135 m²

Inhoud 500 m³

Oppervlakte externe bergruimte 21 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Tuin

Type Achtertuin

 

Energieverbruik

Energielabel C

 

CV ketel

CV ketel Nefit HR

Warmtebron Gas

KENMERKEN



Bouwjaar 2018

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Parkeergelegenheid Aangebouwde stenen garage

Heeft airco Ja

Heeft kabel-tv Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Telefoonaansluiting aanwezig Ja

Beschikt over een internetverbinding Ja

Heeft rolluiken Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

KENMERKEN



KENMERKEN

WOONOPPERVLAKTE
135m²

PERCEELOPPERVLAKTE
215m²

INHOUD
500m³

BOUWJAAR
1972



OMSCHRIJVING

Op een rustige en gewilde locatie in Geleen-Zuid 
gelegen twee-onder-een-kapwoning met vier 
slaapkamers, zolder, garage en tuin.




Begane grond:

Overdekte entree. Hal met meterkast. Volledig 
betegeld gastentoilet met zwevend closet en 
fonteintje. 

Ruime woonkamer (7,58 m x 3,85 m) met 
airconditioning en voorzien van een Hongaarse 
parketvloer (2019). Keuken (3,55 m x 2,49 m) 
voorzien van moderne keukencombinatie met 
granieten werkblad en de volgende apparatuur: 
koelkast, gaskookplaat, combi-oven, afzuigkap en 
vaatwasser. Bijkeuken (3,00 m x 2,55 m) met 
tegelvloer, keukenblok, witgoedaansluitingen en 
tuindeur.




Eerste verdieping:

Overloop. Slaapkamer 1 (3,85 m x 2,98 m), 
slaapkamer 2 (3,57 m x 2,48 m) en slaapkamer 3 
(4,53 m x 3,85 m). Geheel betegelde badkamer (2,48 
m x 1,93 m) met inloopdouche, zwevend toilet en 
badkamermeubel.




Tweede verdieping:

Via vaste trap bereikbare zolderverdieping. 
Hobbykamer / slaapkamer 4 (5,20 m x 3,85 m) met 
airconditioning. Zolderberging. Berging met 
opstelling van de cv-ketel (Nefit HR-combi 2018, 
eigendom).




Tuin:

Voortuin en oprit. Geheel omsloten achtertuin met 
betegeld terras en twee aluminium 
terrasoverkappingen. Garage (7,03 m x 3,01 m) 
voorzien van een automatische kantelpoort. 

 

Bijzonderheden:

Deze ruime eengezinswoning is prima gelegen in 
een kindvriendelijke buurt, vlakbij natuurgebied en 
winkelcentrum.




Kenmerken:

Nabij natuurgebied

Nabij scholen


Nabij winkels




Voorzieningen: 

Garage

Dubbele beglazing

Airconditioning

Rolluiken

Horren

















































































Verkoopinformatie:

Deze verkoopinformatie is met de grootste zorg 
samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. Verkoper en verkopend makelaar 
kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor 
eventuele onjuistheden. De eventuele plattegronden 
en vermelde maten en oppervlaktes zijn indicatief. 
Wij adviseren om informatie die voor u van wezenlijk 
belang is te (laten) controleren.




Bouwkundige keuring:

Een koper heeft een onderzoeksplicht en is 
gerechtigd om voor eigen rekening een 
bouwkundige keuring te laten verrichten en/of 
adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht 
te krijgen over de staat, het gebruik en eventuele 
andere aspecten van de onroerende zaak.




Schriftelijkheidsvereiste:

Een koopovereenkomst met betrekking tot deze 
onroerende zaak komt eerst tot stand zodra verkoper 
en koper de koopovereenkomst ondertekend 
hebben. Tot het tijdstip van ondertekening door 
beide partijen, zullen partijen jegens elkaar geen 
verplichtingen hebben.




Bankgarantie of waarborgsom:

Koper dient binnen één week na het 
onvoorwaardelijk worden van de koopovereenkomst 
een bankgarantie te stellen of een waarborgsom te 
voldoen bij de desbetreffende notaris. De 
waarborgsom of bankgarantie bedraagt 10% van de 
koopsom.




Overdrachtsbelasting:

Bij de eigendomsoverdracht van een registergoed is 
de koper overdrachtsbelasting verschuldigd. Deze 
overdrachtsbelasting maakt onderdeel uit van de 
zogenaamde "kosten koper" (k.k.). Het 
overdrachtsbelastingtarief is 2%, 10,4% of - in 
sommige gevallen - een combinatie van beide 
tarieven.

Indien u een bestaande woning koopt die u voor 
langere tijd zelf gaat bewonen kunt u – onder 
bepaalde voorwaarden – de zogenaamde 
"startersvrijstelling” voor de overdrachtsbelasting 

krijgen.




Kijk voor meer informatie over overdrachtsbelasting en 
de verschillende tarieven op: belastingdienst.nl 
zoekwoord: overdrachtsbelasting.


Toekomstplannen, iedereen heeft ze: groter of 
kleiner wonen, in het bruisende centrum of 
rustig in de natuur, met oog op 
gezinsuitbreiding of kinderen die het huis uit 
gaan, een appartement voor jou alleen of een 
huis voor het grote samengestelde gezin. Deze 
en nog vele andere redenen zorgen ervoor dat 
jij nadenkt over het kopen, verkopen, huren of 
verhuren van een woning. Er komt heel wat bij 
kijken en je hebt daarom behoefte aan een 
betrouwbare specialist die je volledig bijstaat 
voor, tijdens en na jouw zoektocht. De makelaars 
van ROYWORKS voorzien jou in elke situatie van 
een objectieve mening en gedegen advies. Als 
jouw makelaar staan wij voor persoonlijk contact 
en werken wij vanuit een vertrouwensband. We 
bieden korte lijnen, snelle antwoorden en een 
hechte samenwerkingen. Met maar één missie: 
jou ontzorgen.

















PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



HEEFT U INTERESSE 

IN DEZE WONING?

NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!

ROYWORKS 
WONINGMAKELAAR

Markt 5

6161 GE, Geleen

046-2060026

info@royworks.nl

royworks.nl


