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“Kom binnenkijken bij deze mooie woning!”



Kenmerken
Bouwjaar



 1987




Bestemming


 Enkelbestemming 

'Gemengd -2'


 


Verkoopprijs

Koopsom € 125.000 k.k.

Over deze woning
TE KOOP

Julianastraat 11K, Brunssum 




De bedrijfsruimte welke momenteel als sportstudio is ingericht is gebouwd 
in 1987. Door de nabijheid van de N300 (Buitenring) is dit pand goed 
bereikbaar en zijn er goede aansluitingen naar Heerlen/Aken, Sittard-
Geleen, Eindhoven en Maastricht.





 Indeling:


Entree/hal, kantoorruimte met meterkast (6 groepen, 2 aardlekschakelaars 
en slimme meter), L-vormige bedrijfsruimte waar op dit moment 
sportapparatuur geplaatst is en voorzien is van een keukenblok, berging/
stookruimte en kleedruimte voorzien van meerdere douches en toilet. 





 Voorzieningen


De centrale ligging met royale parkeervoorzieningen voor de deur zorgen 
dat dit object goede mogelijkheden biedt voor diverse doeleinden. 





 Verhuurd


Het object is reeds verhuurd aan een sportstudio voor een huurbedrag van 
€ 9.000 ,- per jaar. Meer informatie kan opgevraagd worden via ons kantoor.





 Vraagprijs


€ 125.000 k.k.




 Koopovereenkomst


Op basis van het VBO model.




 Jaarlijkse VVE bijdrage


€ 439,41 (VvE Rumpenerstraat te Brunssum)




 Energielabel


Zal bij verkoop worden aangeleverd.












Bestemmingsplan

Het object valt binnen het vigerend bestemmingsplan 'Centrum', vastgesteld op 1 juli 2010. Op grond van de

planvoorschriften luidt de enkelbestemming 'Gemengd -2'.

U dient zelf bij de gemeente Brunssum te verifiëren of uw bedrijfsactiviteiten vallen binnen het vigerend bestemmingsplan.





 Omgeving:


Brunssum is gelegen in het zuidoosten van Limburg en telt circa 28.000 inwoners en maakt deel uit van Parkstad Limburg. Een omgeving 
omringt met veel natuur. De Brunssumerheide, het Vijverpark, het Schutterspark en het blote voetenpad zijn het

ideale uitstapje voor een heerlijk dagje in de buitenlucht.

Voor een veelzijdig winkelaanbod kun je terecht in het centrum van de stad, alsmede bij een van de wijkwinkelcentra.

Bovendien is het hoofdkwartier van de NAVO in Brunssum gevestigd. Op economisch vlak van groot belang voor deze regio. De internationale 
gemeenschap telt meer dan 4.000 mensen.























Plattegrond



“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”



INTERESSE
in deze woning in Brunssum?

Neem gerust contact met ons op!
We helpen je graag verder. Bel ons kantoor op 085 - 020 7777

Lassoo Makelaars

Rijksweg Zuid 117

6134 AA Sittard

085 - 020 7777

info@lassoo.nl

www.lassoo.nl


