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Huurprijs € 1.395,-- per maand. 

Modern, luxe en comfortabel vrijstaand woonhuis, landelijk gelegen 
met prachtig uitzicht op een weiland met hoogstam fruitbomen. 
 
Deze energiezuinige én levensloopbestendige woning  beschikt onder 
andere over 3 slaapkamers,  designkeuken, moderne badkamer, een 
riante onderhoudsvriendelijke tuin én een ruime oprit om meerdere 
auto’s te parkeren. Belangrijke uitvalswegen zoals de A2 en de stad 
Maastricht, met onder meer het kantorengebied Randwyck, 
Maastricht University en het Maastricht UMC+, zijn in minder dan 10 
minuten bereikbaar. 
 
Interesse gewekt? Wacht niet langer en neem contact met ons op. We 
laten u deze hoogwaardig afgewerkte woning graag zien! 
 
 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Begane grond: 

entree met gastentoilet, opgang naar 
de verdieping, meterkast en toegang 
tot de woon-/eetkamer  

 

geheel betegelde moderne royale 
toiletruimte met hangend toilet, 
fonteintje inclusief bergkastje en 
ventilatie 

 

vanuit de hal  is de ruime woon-
/eetkamer (ca. 45 m2) bereikbaar, 
deze is onder andere voorzien van 
een plavuizenvloer, gashaard, dubbel 
openslaande tuindeuren en een 
praktische trapberging 

 

de open keuken is voorzien van een 
prachtige design-installatie met onder 
andere greeploze deuren en lades, 
inductiekookplaat met afzuiging, 
combi-oven/magnetron, vaatwasser, 
rvs spoelbak met Quooker mengkraan 
en koelkast 

 

corridor welke dienst doet als extra 
berg- en/of kleedruimte inclusief een 
kastenwand 

 

moderne en geheel betegelde 
badkamer met 2e hangend toilet, 
badmeubel met grote wastafel, 
spiegel met ingebouwde verlichting, 
handdoekenkast, inbouwspots en 
zeer royale inloopdouche met 
regendouche, thermostaatkraan en 
hardglazen douchewand 

 

slaapkamer 1 (ca. 12,5 m2) op de 
begane grond met laminaatvloer, 
airconditioning, inbouwspots en 
dubbel openslaande deuren naar de 
tuin 

 

privacyrijke tuin, geheel omsloten, 
onderhoudsvriendelijk aangelegd en 
achterom bereikbaar 

 

naast de voordeur bevindt zich een 
grote berging (ruim 8 m2), ideaal ook 
voor het stallen van meerdere fietsen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste verdieping 

slaapkamer 2 (ca. 17,5 m2) met 
marmoleum vloer, gigantische 
dakkapel en inbouw kastenwand, 
deze kamer biedt prachtig uitzicht 
over het weiland met hoogstam 
fruitbomen 

 

slaapkamer 3 (ca. 12,5 m2) met 
marmoleum vloer, groot Velux 
dakraam en inbouw kastenwand over 
de hele lengte met veel bergruimte 

 

berging (ca. 5 m2) met aansluitingen 
voor de wasapparatuur, de WTW-
installatie, de Intergas HR combi c.v.-
ketel (2017, eigendom) en de 
omvormer van de zonnepanelen 

 

Bijzonderheden 

- negen zonnepanelen 

- elektrische rolluiken op de 
tuindeuren 

- voorzien van vloerverwarming 

- geheel voorzien van hardhouten 
kozijnen met HR++ beglazing  

- de woning wordt in de huidige 
staat opgeleverd, inclusief de 
aanwezige stoffering en niet 
gemeubileerd 

- tegen een meerprijs kan een deel 
van het meubilair wel mee 
gehuurd worden  

- aanvaarding op korte termijn 
mogelijk 

- de genoemde huurprijs is een 
kale huurprijs en dus exclusief 
internet, telefonie, gas-, water- en 
elektriciteitsverbruik 

- waarborgsom bedraagt € 2.790,- 

- 1e contractstermijn maximaal 2 
jaar, verlenging is te zijner tijd 
bespreekbaar 

- uitsluitend kandidaten met een 
vast en toereikend inkomen uit 
arbeid kunnen na screening in 
aanmerking komen 

- huisdieren zijn niet toegestaan 

- deze woning is niet beschikbaar 
voor studenten of woningdelers 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerken 

Energielabel:  A 

Bouwjaar:   ca. 2017 

Inhoud:   ca. 534,4 m3 

Perceeloppervlakte ca. 279 m2 

 

Gebruiksoppervlaktes: 

• wonen:  ca.  119,7 m2 

• overige inp. ruimte: ca.      8,2 m2 

• g.g. buitenruimte: ca.      0,0 m2 

• externe bergruimte: ca.      0,0 m2      

• totale oppervlakte: ca.  127,9 m2 

 

Aan deze presentatie kunnen op generlei wijze 
rechten en/of verplichtingen worden ontleend! 

 



 

 

Plattegrond begane grond 



 

 

Plattegrond eerste verdieping 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U bent van harte welkom bij Kreuwels Vastgoed! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionele ondersteuning 

Bij Kreuwels Vastgoed kunt u 

rekenen op professionele 

ondersteuning op het gebied 

van woning- en bedrijfsmatige 

makelaardij. Tot de activiteiten 

van ons kantoor behoort ook de 

financiële dienstverlening en 

taxaties. Deskundige specialis-

ten adviseren u op het gebied 

van onder andere: 

- aankoop woningen 

- verkoop woningen 

- taxaties woningen en 

bedrijfsonroerend goed 

(ook NWWI!) 

- aankoop bedrijfsonroerend 

goed 

- verkoop bedrijfsonroerend 

goed 

- aanhuur / verhuur 

Aankoop en verkoop 

U weet natuurlijk dat u bij de 

verkoop van een woning een 

makelaar kunt inschakelen. Veel 

mensen weten echter niet dat 

ook bij de aankoop van een 

woning een makelaar een 

belangrijke rol kan spelen. De 

aankopend makelaar kan veel 

voor u betekenen. Er komt 

immers heel wat kijken bij de 

aankoop van een huis. De 

makelaar kan u behoeden voor 

een te hoge aankoopprijs of 

verborgen gebreken. Of voor 

fouten in de juridische 

procedure en te hoge 

bijkomende kosten. 

Zekerheid met een VBO 

Makelaar 

Wij zijn ervan overtuigd dat wij 

onze onderhandelingscourtage 

altijd terugverdienen en u hebt 

de zekerheid, dat u niet te duur 

koopt en dat uw nieuwe woning 

verkregen wordt met de 

zekerheid van kennis, expertise 

en ervaring van professionele 

VBO Makelaars. Wij werken met 

de Algemene 

Consumentvoorwaarden,  

opgesteld in samenwerking met 

Vereniging Eigen Huis en de 

Consumentenbond. 

Verzekeringen 

Door onze samenwerking met 

diverse grote partijen kunnen 

wij U ook optimaal bedienen op 

het gebied van verzekeringen. 

Ook hierbij geldt dat de 

kwaliteit gewaarborgd is en 

blijft door continu te voldoen 

aan de verplichtingen en 

richtlijnen die hiervoor onder 

andere door de Autoriteit 

Financiële Markten en Overheid 

zijn opgesteld. 

Meer informatie 

Wilt u meer informatie of een 

afspraak? 

Stuur ons een e-mail, bel of 

schrijf ons. 

Wij presenteren u graag onze 

persoonlijke werkwijze en het 

resultaat voor u! 

Kreuwels Vastgoed BV 

Dorpstraat 28 

6227 BN Maastricht 

Telefoon: 043-4502890 
 

E-mail: 

info@kreuwelsvastgoed.nl 

Web: 

www.kreuwelsvastgoed.nl 


