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“Kom binnenkijken bij deze mooie woning!”



Kenmerken
Bouwjaar



 2009




Woonoppervlakte


 106 m²




Perceeloppervlakte


 323 m²




Inhoud


 209 m³




Aantal Slaapkamers


 3


 


Verkoopprijs

Vraagprijs € 285.000 k.k.





 


Energielabel

Over deze woning
Wij mogen u nabij het centrum van Hoensbroek een ruime, luxe 
afgewerkte half vrijstaande woning met o.a. 3 slaapkamers, aanbouw, 
garage en fraai aangelegde tuin aanbieden.  NA EEN BRAND IN 2009 IS 
DE WONING VANAF HET FUNDAMENT VOLLEDIG OPNIEUW 
OPGEBOUWD, dit heeft geresulteerd in energielabel B. De woning is 
met hoogwaardige materialen afgewerkt, grenst aan een 
wandelgebied, uitvalswegen en heeft alle dagelijkse voorzieningen in 
de nabij omgeving.






 INDELING:




 Souterrain:


Provisiekelder.




 Begane grond:


Onderhoudsvrije voortuin, oprit aan de achterzijde, overkapping met 
toegang tot de hal alwaar zich ook de moderne meterkast, garderobe en 
toiletruimte met closet bevinden. Vanuit de hal betreedt men de keuken en 
woonkamer. Doorzon woonkamer met eikenvloer en toegang naar de 
aanbouw waar het eetgedeelte is gesitueerd. De design hoogglans keuken 
beschikt over een 6 pits gaskookplaat, oven, vaatwasser, magnetron, 
koelkast, afzuigkap en opbergruimte.

Vanuit de keuken is de tuin met terras bereikbaar. De fraai ingerichte 
onderhoudsvrije tuin is ingericht met een terras met deels overkapping, 
tuinhuis, vrijstaande garage en zitgedeelte met overkapping. De garage is 
voorzien van een sectionaalpoort.

De achtertuin is geheel omsloten en ligt op het zuiden.





 Eerste verdieping:


Middels de opgaande trap bereikt men de eerste verdieping. De overloop 
biedt toegang tot de badkamer en twee slaapkamers voorzien van een 
laminaatvloer.

De luxe badkamer is voorzien van een inloopdouche, bad meubel met 
wastafel en zwevend toilet.





 Tweede verdieping:


Middels een vaste trap is de tweede verdieping te bereiken, welke voorzien 



is van een 3e slaapkamer met laminaatvloer, Velux dakraam en CV ruimte.




 LEUK OM TE WETEN:


- Bouwjaar 2009, oorspronkelijk 1965;

- C.V.-ketel (uit 2009, eigendom);

- Kozijnen zijn van kunststof;

- Volledig voorzien van (HR++) beglazing;

- Woning is voorzien van Alarmsysteem;

- Woning is instap klaar;







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 (schriftelijkheids vereiste).

Indien cv-ketel en/of warmwatervoorziening een huurtoestel is, dient koper de huurovereenkomst over te nemen.




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.




Uw makelaar voor dit pand is Roy Ubachs





























Plattegrond Bekijk hieronder de plattegrond van de 
begane grond



Plattegrond Bekijk hieronder de plattegrond van de 
eerste verdieping



Plattegrond Bekijk hieronder de plattegrond van de 
tweede verdieping



Plattegrond Bekijk hieronder de plattegrond van de 
kelder



Plattegrond Bekijk hieronder de plattegrond van de 
garage



Plattegrond Bekijk hieronder de plattegrond van het 
tuinhuis



Kadaster Bekijk hieronder de kadastrale kaart


 van Harmoniestraat 1 



“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”



Het team
Het team van Lassoo bestaat uit 8 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 zes vestigingen in Zuid-Limburg, welke te vinden zijn in Sittard-Geleen, 

Hoensbroek, 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 Hoensbroek?

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