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“Kom binnenkijken bij deze mooie woning!”



Kenmerken
Bouwjaar



 1968




Woonoppervlakte


 186 m²




Perceeloppervlakte


 497 m²




Inhoud


 955 m³




Aantal Slaapkamers


 3


 


Verkoopprijs

Vraagprijs € 475.000 k.k.





Over deze woning
Graag brengen we deze goed onderhouden vrijstaande woning met 
ruime woonkamer, binnenzwembad, sauna, 3 slaapkamers en garage 
onder uw aandacht. De woning is gelegen op een fantastische en 
uiterst rustige locatie in Grevenbicht met vrij uitzicht over de Maas en 
het prachtige natuurgebied.






 De indeling is als volgt:


 Begane grond:


Hal/entree met tegelvloer en toegang tot de meterkast, garage, toilet, 
zitkamer en twee slaapkamers. De zitkamer (ca. 20m²) is voorzien van een 
eiken parketvloer. Vanuit hier is de sauna, badkamer en verwarmd 
binnenzwembad te bereiken. De badkamer is volledig in hout afgewerkt 
met douche en wastafel. Het binnenzwembad heeft optimaal tuincontact 
middels een ruime schuifpui. De riante garage (ca. 31,6m²) met 
achtergelegen hobbyruimte (ca. 9,4m²), standplaats beide cv-installaties 
(eig, 2022 en 2002).

Vanuit de zitkamer met dubbel openslaande deuren en het zwembad is er 
toegang tot de tuin. De tuin is voorzien van een vijver, borders, tuinhuis, 
een terras en zij ingang. 





 Eerste verdieping: 


Via de verloop is er toegang tot de woonkamer en toilet met hangcloset en 
fontein. De woonkamer is voorzien van een eiken parketvloer en biedt 
toegang tot de keuken, slaapkamer/kantoorruimte, dakterras aan de 
achterzijde en overdekt balkon met uitzicht aan de voorzijde. De keuken is 
voorzien van een tegelvloer en de navolgende apparatuur: vaatwasser, 4-
pits keramische kookplaat + grillplaat, afzuigkap, Amerikaanse koelkast en 
oven. Slaapkamer: ca. 7,1m² gelegen aan de achterzijde met parketvloer en 
vaste kastenwand.





 Vliering


Middels vlizotrap bereikbare bergzolder.




















 Bijzonderheden: 


- Bouwjaar 1968 (conform BAG) geheel opnieuw opgebouwd in 2002, ruim perceel: 497m² (conform kadaster).

- Woonoppervlakte ca. 186m²  (NEN 2580 meetrapport aanwezig).

- Dak- en spouwmuurisolatie.

- Verwarmd binnenzwembad en sauna.

- Fantastisch uitzicht vanuit de woonkamer.

- Rustig gelegen nabij alle dagelijkse voorzieningen.

- Geheel voorzien van aluminium kozijnen met dubbele beglazing.

- Prachtige en rustige ligging.

- Parkeergelegenheid op eigen terrein en ruime garage.

- Aanvaarding in overleg.




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



















































Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadaster Bekijk hieronder de kadastrale kaart


 van Dijk 31 



“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”



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 Grevenbicht?

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


