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“Kom binnenkijken bij deze mooie woning!”



Kenmerken
Bouwjaar



 1981




Woonoppervlakte


 97 m²




Perceeloppervlakte


 0 m²




Inhoud


 313 m³




Aantal Slaapkamers


 2


 


Verkoopprijs

Vraagprijs € 450.000 k.k.





 


Energielabel

Over deze woning
In het charmante en fraaie stadsdeel Wyck, gesitueerd aan de oostelijke 
Maasoever met weidse promenades, ligt op de eerste en tweede verdieping 
van het complex 'De Wyckerpoort' dit split-level appartement met o.a. twee 
slaapkamers, woonkamer, eetkamer, keuken, badkamer, loggia en twee 
parkeerplaatsen.




Het luxueuze appartement uit 1981 is recentelijk gerenoveerd, voorzien van 
energielabel (C) en is een unieke kans, waarbij men kan genieten van alle 
comfort dat het goed afgewerkte en uiterst nette appartement midden in 
de stad Maastricht te bieden heeft. 




De indeling is als volgt:




Souterrain: 

Meterkast, privéberging (ca. 4,3m2) en gemeenschappelijke fietsenkelder 
vanaf het binnenterrein bereikbaar. 




Parterre: 

Gerenoveerde gemeenschappelijke entree met centrale hal, video 
intercomsysteem, postbussen, trappenhuis en lift. Tevens toegang tot een 
afgesloten binnenterrein alwaar de beschikbaarheid van twee 
parkeerplaatsen. Het binnenterrein is via een onderdoorgang in de 
achterliggende straat bereikbaar. 




Eerste verdieping: 

Middels de portiekentree toegang tot de hal met travertin tegelvloer. 
Eetkamer (ca. 9,7m2) met toegang tot de recent vernieuwde keuken, een 
geheel betegelde toiletruimte en trapopgang naar hoger gelegen royale 
zitkamer met erkerraam (ca. 21,2m2). De eethoek beschikt over doorkijk 
naar de zitkamer en zijn beide voorzien van een hoogwaardige parketvloer. 
De gesloten keuken (ca. 5,7m2) is voorzien van een tegelvloer en 
aanrechtcombinatie inclusief combi-oven, 4-pits inductiekookplaat, 
afzuigkap, vaatwasser en Amerikaanse koelkast. 




Tweede verdieping: 

Vanuit de zitkamer is er toegang tot de tweede verdieping. Deze verdieping 
beschikt over een overloop die toegang biedt tot de eerste slaapkamer (ca. 



14,9m2) met uitzicht op de achterzijde, badkamer en stook-/wasruimte (Intergas/bj. 2014/eigendom). De gemoderniseerde en geheel 
betegelde badkamer (ca. 6,6m2) is voorzien van inloop regendouche, wandcloset en dubbele wastafel met meubel. Vanaf de overloop eveneens 
middels een klein niveauverschil via de bordestrap is de tweede slaapkamer (ca. 16,9m2) toegankelijk. Vanuit slaapkamer twee is er toegang tot 
de loggia (ca. 4,9m2) aan de voorzijde van het complex.




Nadere bijzonderheden:

- Bouwjaar 1981 (conform BAG), Woonoppervlakte ca. 97m² (NEN 2580 meetrapport aanwezig).

- Recent gerenoveerd appartement met twee slaapkamers. 

- Bijdrage VvE € 243 per maand, hierin zijn inbegrepen reservering groot onderhoud, opstalverzekering, schoonmaakkosten algemene ruimtes, 
servicekosten, administratiekosten en glazenwasser.

- Voldoende parkeergelegenheid rondom en één eigen parkeerplaats en één bezoekersparkeerplaats, toegangspoort kan automatisch open of 
met sleutel.

- Gelegen op uitstekende locatie in het centrum van Maastricht!

- Aanvaarding op korte termijn mogelijk.




Ligging:

De zeer gewilde buurt Wyck is gelegen in de oude stadskern met talloze winkelvoorzieningen, terrassen, cafés, hotels en restaurants op 
loopafstand. Ook het nu al fameuze stadsdeel Céramique, Maastricht CS en het busstation liggen in de directe nabijheid. De bereikbaarheid ten 
opzichte van de uitvalswegen, de A2 en het MUCM+ is uitstekend. 




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! 




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





































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

berging



Kadaster Bekijk hieronder de kadastrale kaart


 van Wilhelminasingel 48 a 



“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 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

Lassoo Makelaars

Rijksweg Zuid 117

6134 AA Sittard

085 - 020 7777

info@lassoo.nl

www.lassoo.nl


