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“Kom binnenkijken bij deze mooie woning!”



Kenmerken
Bouwjaar



 1920




Woonoppervlakte


 127 m²




Perceeloppervlakte


 275 m²




Inhoud


 498 m³




Aantal Slaapkamers


 3


 


Verkoopprijs

Vraagprijs € 235.000 k.k.





 


Energielabel

Over deze woning
In de wijk Schuttersveld bieden wij u een gerenoveerde halfvrijstaande 
woning met garage aan. Deze woning is vanaf 2018 gerenoveerd en 
beschikt over drie slaapkamers, moderne keuken, tuinkamer en 
zonnepanelen. De duurzaamheidsmaatregelen die zijn doorgevoerd 
hebben ervoor gezorgd dat het energielabel van de woning gestegen is 
naar een C-label. De gehele onderverdieping wordt verwarmd door middel 
van een airco-unit en een pelletkachel (k.w.o.). Voor de onderverdieping 
wordt geen gas meer verbruikt, er zijn enkel nog verwarmingen aanwezig 
voor het eventueel bijverwarmen van de onderverdieping. 




INDELING:




Kelder:

Provisiekelder (ca. 5.69m x 1.73m).




Begane grond:

Onderhoudsvriendelijke voortuin en een garage (ca. 17m²), achtergelegen 
op het perceel met elektrisch sectionaal poort. Overdekte entree en hal 
met moderne meterkast, toiletruimte met zwevend closet en fontein en 
opgang naar de verdieping. De woonkamer is ruim van opzet (ca. 28m²) en 
voorzien van een airco-unit en pelletkachel. De keuken (2018) verbindt 
woonkamer en serre en neemt een centrale plek in. De moderne 
leefkeuken (ca. 10m²) is voorzien van een kookeiland en een separate 
hoekopstelling voorzien van moderne keukenapparatuur, te noemen: Bora 
kookplaat; vaatwasser; oven; koelkast; vrieskast. Vanuit keuken doorloop 
naar portaal die toegang geeft tot badkamer en serre. In het portaal 
bevinden zich de aansluitingen voor de wasapparatuur en c.v.-ketel (Nefit 
Topline, eigendom). De badkamer (ca. 3m²) is voorzien van een 
inloopdouche en een vast wastafelmeubel. De serre/ tuinkamer (ca. 18m²) 
is licht van opzet, staat direct in contact met de tuin, en is voorzien van een 
pelletkachel (k.w.o.).




De tuin onderhoudsvriendelijke tuin is gesitueerd op het noordoosten en 
zuiden (strook tuin langs de zijgevel). Tevens beschikt de tuin over een 
overkapping met een zitgedeelte waar u kunt genieten van de zomerse 
avonden. De garage (ca. 17m²) is zeker een pré en daarbij is de tuin ook 
bereikbaar via een zij-ingang.















Eerste verdieping:

Overloop met toegang naar twee slaapkamers en berging voorzien van een sanitaire voorziening, respectievelijk:

- Slaapkamer 1: 4.06m x 3.89m.

- Slaapkamer 2: 3.00m x 3.47m.

- Berging: ca. 3.18m x 2.35m met opgang naar de tweede verdieping.




Tweede verdieping:

Vaste trap naar de derde slaapkamer, welke nu in gebruik is als zijnde werkkamer:

- Slaapkamer 3: 2.10m x 3.50m.







Leuk om te weten:

- Bouwjaar 1920(conform BAG), ruim perceel: 540m² (conform kadaster);

- Woonoppervlakte ca. 127m² (meetrapport aanwezig);

- Onderverdieping gerenoveerd in 2018;

- Energielabel C;

- Meterkast in 2018 vernieuwd;

- 9 zonnepanelen in eigendom;

- Aanvaarding in overleg.


























Plattegrond Bekijk hieronder de plattegrond van de
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Kadaster Bekijk hieronder de kadastrale kaart


 van Schuttekampweg 23 



“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”



Buurt Buurtinformatie - Brunssum / 
Schuttersveld

49% 51% 1,0 per huishouden

Leeftijd

Huishoudens

Koop / huur

Gemiddelde woningwaarde: € 154.000



Het team van Lassoo
Het team van Lassoo bestaat uit 7 medewerkers die zeer gemotiveerd zijn om 
optimale service te bieden. Al onze medewerkers zijn goed opgeleid en 
gecertificeerd voor de werkzaamheden die zij uitvoeren. Intern investeren wij veel 
in scholing door middel van kennisteams. Hierin krijgen onze medewerkers de 
gelegenheid om hun ervaring te delen en nieuwe ideeën vorm te geven. Daarbij 
staat het gebruik maken van digitale agendabeheer en klantinformatie centraal, 
wat leidt tot optimale efficiency en zeer tevreden klanten.




Aantal vestigingen





 We hebben diverse  vestigingen in Zuid-Limburg, welke o.a. te vinden zijn in Sittard-

Geleen, Kerkrade, Heerlen, Maastricht en Landgraaf. Ondanks dat iedere vestiging 
autonoom is en zelfstandig functioneert, is het onderlinge contact zo goed dat ons 
marktgebied vergroot wordt. Dat leidt tot succesvolle verkopen!

Lassoo Makelaars & Taxateurs

Rijksweg Zuid 146

6161 BT Geleen





085 - 020 7777

Telefonisch bereikbaar van Maandag 
t/m Vrijdag van 09:00 tot 17:00

info@lassoo.nl

www.lassoo.nl



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


