
TE KOOP
GELEEN, Van der Waalsstraat 4

Vraagprijs € 525.000,- k.k.



Woonoppervlakte 168 m²

Perceeloppervlakte 781 m²

Inhoud 703 m³

Bouwjaar 1970

Vraagprijs

€ 525.000 k.k.Kenmerken



Van der Waalsstraat 4  Geleen
Deze vrijstaande, levensloopbestendige bungalow is gelegen op een geliefde locatie 
op een perceel van maar liefst 781m2. De bungalow is instapklaar en beschikt over drie 
slaapkamers, twee badkamers, ruime living, vrijstaande garage en fraai aangelegde 
tuin.

Alle belangrijke voorzieningen bevinden zich in de directe nabijheid. Ook alle 
belangrijke autosnelwegen, zoals de A76 richting Heerlen/Aken en de A2 richting 
Maastricht/Eindhoven bevinden zich in de directe nabijheid.




INDELING:





Souterrain:

Gang met toegang tot de hobbyruimte / slaapkamer (ca. 3.50 x 3.95m) beide met 
grindvloer, voorraadkelder en wasruimte met waskoker.




Begane grond:

Overdekte entree, hal met toegang tot het souterrain, woonkamer en gang met 
meterkast. Vanuit de gang is het apart toilet met zwevend closet en fonteintje en 
beide slaapkamers met ensuite badkamers te bereiken.








L-vormige woonkamer (ca. 45m²) met parketvloer, gashaard en schuifpui richting 
tuin.  Aangrenzend de half open keuken (ca. 8m²) voorzien van pvc-vloer met 
vloerverwarming en de navolgende apparatuur: 4-pits inductiekookplaat, afzuigkap, 
koelkast met vriesvak, stoomoven en vaatwasser.

Slaapkamer 1: ca. 3.45 x 4.00m met ensuite de badkamer ca. 2.00 x 1.70m welke 
voorzien is van een douche en wastafel.

Slaapkamer 2: ca. 5.35 x 5.40m met inbouwkast en eveneens ensuite badkamer ca. 
4.25 x 2.95m welke voorzien is van ligbad, douche, dubbele wastafel met meubel en 
hangcloset.



Goed onderhouden achtertuin met losstaande garage (ca. 7.60 x 4.65m), aparte 
tuinberging (ca. 3.20 x 5.85m) met standplaats cv-installatie (eig, 2021), vijverpartij, 
twee terrassen waarvan één met houten losstaande overkapping, buitenhaard, 
gazon, borders en zijingang middel elektrische stalen poort. 




BIJZONDERHEDEN:

- Geheel hardhouten kozijnen, m.u.v. 2 ramen in de woonkamer (kunststof), met 
geheel dubbele beglazing;

- Instapklare goed onderhouden bungalow;

- Voorzien van dakisolatie;

- Spouwmuurisolatie (alleen in aanbouw);

- 20 zonnepanelen;

- Vernieuwde cv-installatie (eig, 2021);

- Rustig gelegen in geliefde woonomgeving;

- Aanvaarding in overleg



Uw makelaar Marco Hanssen nodigt u graag uit voor een bezichtiging.




































De waarborgsom/bankgarantie is 10% van de koopsom. De koper dient deze binnen 
2 weken nadat het financieringsvoorbehoud is verlopen bij de desbetreffende notaris 
te deponeren.



Ter bescherming van de belangen van zowel koper als ook 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).





Alle door ons kantoor verstrekte informatie omtrent onroerende zaken, moet 
beschouwd worden als een uitnodiging om in onderhandeling te treden, en is geheel 
vrijblijvend! Alle vermelde maten en afmetingen zijn slechts bij benadering. Aan deze 
beperkte info kunnen geen rechten worden ontleend. Indien in enige documentatie 
of op enige website informatie staat die niet overeen komt met de werkelijkheid, dan 
geldt de feitelijke situatie waarin de woning zich bevindt, zoals koper deze tijdens de 
bezichtiging heeft kunnen waarnemen, en wordt de woning in deze feitelijke 
situatie/staat verkocht. Een (eventueel) bijgevoegde plattegrond dient uitsluitend als 
globale indicatie/visualisatie. Hieraan kunnen uitdrukkelijk geen rechten worden 
ontleend.



Locatie op de kaart



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



DIENSTEN DIE DOOR LASSOO WORDEN AANGEBODEN

Uw huis verkopen

Uiteraard is het mogelijk uw huidige woning via ons kantoor te verkopen. Het is mogelijk om 
daarvoor een vrijblijvende afspraak met een van onze gecertificeerde register makelaars in te 
plannen, zodat wij u een goed verkoopadvies kunnen geven.





Taxaties

Het taxeren van zowel woningen alsmede bedrijfsmatig onroerend goed wordt uitgevoerd 
door de gecertificeerde taxateurs van LASSOO. Uiteraard worden onze rapporten 
geaccepteerd door alle geldverstrekkende instellingen in Nederland. Ook voor NWWI taxaties 
kunt u bij ons terecht.





Aankoopbegeleiding

Bent u op zoek naar de woning van uw dromen of heeft u deze al gevonden, maar lijkt het u 
prettig om wat extra advies te krijgen? Vraag dan naar onze zeer voordelige aankoopservice, 
waardoor u zeker weet dat u geen kat in de zak koopt.





Hypotheken

Ons kantoor werkt samen met onafhankelijke marktpartijen, welke contacten zaken kunnen 
doen met vrijwel alle banken en verzekeringsmaatschappijen, zodat een erkend 
hypotheekadviseur alle mogelijkheden heeft om een hypotheek af te sluiten die het meest 
geschikt is in uw situatie tegen de meest gunstige rente. Hierbij wordt ook uw 
pensioensituatie en arbeidsongeschiktheidsrisico tegen het licht gehouden.





LASSOO ook via Social Media

RECHTEN - Alle door ons kantoor verstrekte informatie omtrent onroerende zaken, moet beschouwd worden als een uitnodiging 
om in onderhandeling te treden, en is geheel vrijblijvend! Alle vermelde maten en afmetingen zijn slechts bij benadering. Aan 
deze beperkte info kunnen geen rechten worden ontleend. Indien in enige documentatie of op enige website informatie staat 
die niet overeen komt met de werkelijkheid, dan geldt de feitelijke situatie waarin de woning zich bevindt, zoals koper deze 
tijdens de bezichtiging heeft kunnen waarnemen, en wordt de woning in deze feitelijke situatie/staat verkocht. Een (eventueel) 
bijgevoegde plattegrond dient uitsluitend als globale indicatie/visualisatie. Hieraan kunnen uitdrukkelijk geen rechten worden 
ontleend.

info@lassoo.nl

www.lassoo.nl



vestiging


Geleen


 Rijksweg Zuid 146

6161 BT Geleen

 info@lassoo.nl

(085) 020 7777

vestiging 


Landgraaf


Op de Heugden 12 
6371 XM Landgraaf


info@lassoo.nl

(085) 020 7777

www.lassoo.nl

vestiging 


Sittard 


Rijksweg Zuid 117 

6134 AA Sittard 
info@lassoo.nl 

(085) 020 7777

vestiging


Maastricht-
Heuvelland


Wilhelminasingel 70

6221 BL Maastricht


info@lassoo.nl

(085) 020 7777


