
TE KOOP

Eburonenweg 45 b, Maastricht
Vraagprijs € 219.000 k.k.

Lassoo Makelaars

Rijksweg Zuid 117

6134 AA Sittard

085 - 020 7777

info@lassoo.nl

www.lassoo.nl



“Kom binnenkijken bij deze mooie woning!”



Kenmerken
Bouwjaar



 1982




Woonoppervlakte


 73 m²




Perceeloppervlakte


 0 m²




Inhoud


 233 m³




Aantal Slaapkamers


 1


 


Verkoopprijs

Vraagprijs € 219.000 k.k.





 


Energielabel

Over deze woning
Graag brengen wij dit instapklaar appartement op een goed gelegen 
locatie nabij de Groene Loper tot uw aandacht. Het appartement is op de 
tweede verdieping gelegen en is voorzien van 1 slaapkamer, parkeerplaats, 
balkon en privé berging. Nabij diverse voorzieningen, stadscentrum, zorg- 
en basisvoorzieningen en het openbaar vervoer. 




De maatvoering is terug te vinden in de plattegronden.





 INDELING:




 Souterrain:


Ruime privé berging met een gezamenlijke fietsenstalling.




 Begane grond:


Middels gezamenlijke entree met postbussen is het appartement op de 
tweede verdieping via het trappenhuis te bereiken. 





 2e verdieping:


Entree/hal welke toegang geeft naar alle vertrekken. De gehele woning is 
voorzien van een laminaatvloer. 

Staand toilet met fontein, moderne meterkast en opbergruimte.

De woonkamer is ruim van opzet en biedt toegang naar zowel het balkon 
aan de voorzijde als aan de achterzijde.

De open keuken met L-vormige opstelling is voorzien van een gas 
kookplaat, een spoelbak en opbergruimte. De bijkeuken alwaar de witgoed 
aansluitingen te vinden zijn alsook de C.V.-installatie (Vaillant, 2016, huur) 
in de opbergruimte.




De geheel betegelde badkamer is voorzien van een wastafel, een ligbad 
met douche en mechanische afzuiging.

De ruime slaapkamer (ca. 18m²) is licht van opzet en is via een tuindeur het 
balkon ook bereikbaar.















Duurzaamheid:

De woning is gebouwd in 1982 en voorzien van energielabel B. De meterkast is modern en heeft een slimme meter. De vloeren zijn van beton en 
afgewerkt met laminaat. Tevens beschikt het appartement over hardhouten kozijnwerk met dubbele beglazing. De woning is voorzien van een 
mechanische ventilatiebox en wordt middels een gasgestookte C.V.-installatie (Vaillant, 2016, eigendom) gebruikt voor de 
warmwatervoorziening alsook de verwarming. 





 Leuk om te weten:


- Bouwjaar 1982 (conform BAG), perceel: 0m² (conform kadaster);

- Woonoppervlakte ca. 73m² (NEN 2580 meetrapport aanwezig);

- Instapklaar appartement

- Een slaapkamer;

- Houten kozijnen voorzien van dubbele beglazing;

- Nabij uitvalswegen richting A2 en A76.

- Overdracht in overleg.




Interesse? Wij nemen graag de tijd voor u! Neem contact op via het contactformulier op Funda of op onze website en we laten u de woning 
graag zien. Komt een fysieke afspraak niet zo goed uit, bel dan voor de digitale mogelijkheden!




Overige informatie

De gebruikelijke waarborgsom/bankgarantie is 10% van de koopsom. De koper dient deze, indien de verkoper en koper dit overeenkomen, 
binnen 2 weken nadat het financieringsvoorbehoud is verlopen bij de desbetreffende notaris te deponeren.




Toelichtingsclausule NEN2580

De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het 
geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld 
interpretatiever- schillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.




Schriftelijkheidsvereiste

Conform artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek, is er pas sprake van een rechtsgeldige koopovereenkomst als de particuliere verkoper en de particuliere 
koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper 
is niet rechts- geldig.




De makelaar Renée Leliveld nodigt u graag uit voor een bezichtiging.



















Plattegrond Bekijk hieronder de plattegrond van de







Plattegrond Bekijk hieronder de plattegrond van de







Kadaster Bekijk hieronder de kadastrale kaart


 van Eburonenweg 45 b 



“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”



Wonen in Maastricht
De sfeer van de stad Maastricht



 

De oude binnenstad van Maastricht staat bekend om haar prachtige 
historische gebouwen. De sfeer van de stad is nergens anders in Limburg 
terug te vinden en dit maakt de stad absoluut uniek. Een appartement 
huren in Maastricht kan met een beetje geluk in één van deze historische 
gebouwen. Verblijf midden in Wyck of in de buurt van de markt en Vrijthof. 
Stuk voor stuk unieke plekken die je eigenlijk alleen tegenkomt in een stad 
als Maastricht. Wandel door de stad langs unieke vestingwerken of breng 
een bezoekje aan één van de gezellige terrasjes. Een appartement huren in 
Maastricht is een feest dat dag en nacht doorgaat.




Maastricht is een stad en gemeente in het zuiden van Nederland. Het is de 
hoofdstad van de provincie Limburg en telt 120.837 inwoners (31 januari 
2022, bron: CBS). Het is hiermee de grootste gemeente van de provincie 
Limburg.





 Maastricht is ontstaan bij een doorwaadbare plaats in de rivier de Maas, 

waaraan het zijn naam te danken heeft (Maastricht = Mosa Trajectum = 
doortocht door de Maas). Maastricht is al tweeduizend jaar lang 
ononderbroken bewoond.[1] De stad heeft een lange en veelbewogen 
geschiedenis, waarvan de talrijke historische gebouwen en kunstschatten 
in kerken en musea getuigen. Internationaal kreeg de stad grote 
naamsbekendheid door het Verdrag van Maastricht (1992), dat de 
Europese Unie in haar huidige vorm creëerde en de weg vrijmaakte voor de 
invoering van de euro als Europese munt.




De stad wordt in de rest van Nederland vaak gezien als "buitenlands", 
vooral door de perifere ligging vlak bij België en Duitsland, maar ook door 
het atypische landschap, de Maaslandse huizenbouw, de afwijkende 
geschiedenis, de ingewikkelde taalsituatie, de dominantie van het 
katholicisme (vroeger meer dan nu), de sterke nadruk op het 
gemeenschapsleven (fanfares, carnaval, processies) en de vermeende 
Bourgondische leefwijze.

Vrijthof
In hartje stad vind je het prachtige Vrijthof. Dit 
bijzondere plein staat bekend als decor voor de 
zomerconcerten van André Rieu, het 
Preuvenemint en Magisch Maastricht op het 
Vrijthof. Het andere (en grootste) gedeelte van 
het jaar is het Vrijthof vrij om over heen te 
wandelen en het bijzondere uitzicht te 
bekijken. Rondom het Vrijthof staan tal van 
historische gebouwen die nog herinneren aan 
de tijd dat Maastricht een religieus centrum en 
een militaire vesting was. Denk aan de Sint 
Servaaskerk, Sint Janskerk, het Spaans 
Gouvernement, de Hoofdwacht en het 
Generaalshuis. Aan de andere kant vind je 
talloze gezellige terrassen en mooie hotels die 
gedurende het hele jaar druk bezocht worden 
door de bezoekers én bewoners van Maastricht.



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 Maastricht?

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


