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“Kom binnenkijken bij deze mooie woning!”



Kenmerken
Bouwjaar



 1960-1970




Woonoppervlakte


 88 m²




Perceeloppervlakte


 0 m²




Inhoud


 325 m³




Aantal Slaapkamers


 3


 


Verkoopprijs

Vraagprijs € 239.000 k.k.







Over deze woning
Dit rustige en mooie appartementencomplex is gelegen aan de rand 
van de geliefde woonwijk Amby te Maastricht.



 Het appartement is gelegen op de tweede etage van een vier 
verdiepingen tellend complex en heeft zowel een garage alsmede een 
berging. Door de ligging aan de rand van Amby heb je een mooi 
uitzicht over de omgeving.



 De autosnelwegen A2 richting Belgie en Roermond/Eindhoven en de 
en A79 naar Heerlen zijn binnen twee minuten te bereiken.





 INDELING:




 Begane grond:


Centrale entree met bellentableau.

Garage (6.00x2.91m) en inpandige berging (ca. 4.55x1.85m).





 Tweede verdieping:


Hal/entree, riante woonkamer (ca. 8.93x3.74m) met laminaatvloer en deur 
naar balkon.

Gesloten keuken voorzien van 4-pits gaskooktoestel, wasemkap, oven en 
koelkast. Bijkeuken,

alwaar aansluitmogelijkheid witgoed en standplaats boiler (eigendom).

Drie slaapkamers, respectievelijk:

Slaapkamer 1: ca. 4.77x2.75m

Slaapkamer 2: ca. 4.77x2.14m

Slaapkamer 3: ca. 3.99x2.67m

Badkamer met douche en vaste wastafel met meubel.

Separate toiletruimet met closet en fonteintje.





 Bijzonderheden:


- eigen garage

- drie slaapkamers

- mooie ligging

- kunststof kozijnen met dubbel glas

- aanvaarding in overleg


























Plattegrond Bekijk hieronder de plattegrond van de 
begane grond



Plattegrond Bekijk hieronder de plattegrond van de 
garage



Plattegrond Bekijk hieronder de plattegrond van de 
berging



“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 Maastricht?

Neem gerust contact met ons op!
We helpen je graag verder. Bel ons kantoor op 085 - 020 7777
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Rijksweg Zuid 117
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