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“Kom binnenkijken bij deze mooie woning!”



Kenmerken
Bouwjaar



 1987




Woonoppervlakte


 153 m²




Perceeloppervlakte


 540 m²




Inhoud


 653 m³




Aantal Slaapkamers


 3


 


Verkoopprijs

Vraagprijs € 379.000 k.k.





 


Energielabel

Over deze woning
In de kern van het sfeervolle kerkdorp Schinveld, nabij uitgebreid 
voorzieningenpakket (school, bosgebied, winkels etc.) en 
uitvalswegen (o.a. buitenring) gesitueerd; het goed verzorgd, 
gemoderniseerd, halfvrijstaand woonhuis met o.a.: een riante fraai 
aangelegde tuin op het westen (perceel: 540m²), kunststof kozijnen 
met HR+++ (triple) glas, 21 zonnepanelen (eigendom, 2022). De 
duurzaamheidsmaatregelen die zijn doorgevoerd hebben ervoor 
gezorgd dat het energielabel van de woning gestegen is naar een A-
label. De gehele onderverdieping wordt verwarmd door middel van 
een airco-unit, elektrische (infrarood) vloerverwarming en de 
houtkachel (k.w.o.). Voor de onderverdieping wordt geen gas meer 
verbruikt. Enkel en alleen voor een paar radiatoren op de eerste 
verdieping en voor het warme water is gas nodig. Het gasverbruik in 
2022 komt neer op 218m³.







 Begane grond:


Verzorgde voortuin met oprit, welke plek geeft voor het parkeren van de 
auto, en toegang biedt tot de inpandige garage. Entree/ hal met 
hardhouten trappenhuis, meterkast (modern) en toiletruimte met zwevend 
closet en fontein (gerenoveerd in 2022). De onderverdieping is volledig 
voorzien van infrarood vloerverwarming en een Coretec Stonelook PVC 
vloer. De sfeervolle woonkamer (ca. 39m²) is voorzien van een houtkachel 
(k.w.o.) en kent een speelse inrichting. Vanuit de woonkamer toegang naar 
de bijkeuken, inpandige garage en doorloop naar de woon-/ leefkeuken.

De woon-/ leefkeuken (ca. 27m²) is voorzien van een kookeiland en een 
separate opstelling voorzien van moderne keukenapparatuur, te noemen: 
Bora kookplaat; Quooker; vaatwasser; stoomoven; combi-oven; koelkast; 
vrieskast. (allen van het Merk Siemens). De woon-/ leefkeuken, gesitueerd 
in aanbouw, met fraai tuincontact middels schuifdeuren is voorzien van 
een prachtige lichtstraat met elektrische zonwering gedreven op solar en 
airco-unit. De inpandige garage (ca. 21m²) is voorzien van een elektrisch 
sectionaal poort en de bijkeuken is voorzien van de witgoedaansluitingen.







De fraai aangelegde tuin op het westen (ca. 53m lang) is ingedeeld in 
verschillende niveaus. Beklinkerd terras (ca. 25m²) met trappartij, voorzien 



van onderhoudsvriendelijke borders aan beide kanten, naar hoger gelegen gazon. Vanuit het gazon een doorloop via een beklinkerd pad naar 
een tweede terras met tuinhuis.





 Eerste verdieping:


Overloop voorzien van een airco-unit met toegang naar drie slaapkamers, respectievelijk:

- Slaapkamer 1: 4.63m x 3.63m voorzien van laminaatvloer.

- Slaapkamer 2: 4.50m x 3.16m voorzien van laminaatvloer en toegang naar berging (standplaats C.V. Remeha, ....., eigendom).

- Slaapkamer 3: 3.20m x 4.37m voorzien van laminaatvloer.

De badkamer (ca. 10m²) is voorzien van een ligbad, douchecabine, vast wastafelmeubel en een tweede toilet. Vanuit de overloop toegang naar 
de berging alwaar toegang naar vliering.





 Tweede verdieping:


De vliering is te bereiken via een trapladder.




 Leuk om te weten:


- Bouwjaar 1987 (conform BAG), ruim perceel: 540m² (conform kadaster);

- Woonoppervlakte ca. 153m² (meetrapport aanwezig);

- Onder en bovenverdieping gerenoveerd in 2021/2022;

- 21 zonnepanelen in eigendom + energielabel-A;

- Meterkast in 2021 volledig vernieuwd, voorzien van krachtstroom;

- Geheel voorzien van rolluiken gedreven op solar;

- Geheel voorzien van kunststof kozijnen voorzien van triple glas (hr+++);

- 21 zonnepanelen in eigendom;

- Aanvaarding in overleg.




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 c.v.ketel en/of warmwatervoorziening een huurtoestel is, dient koper de huurovereenkomst over te nemen. De 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.  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.













































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 
bergzolder.



Plattegrond Bekijk hieronder de plattegrond van de 
tuinhuis.



Kadaster Bekijk hieronder de kadastrale kaart


 van Brunssummerstraat 24 



“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”

In de kern van het sfeervolle kerkdorp Schinveld, 
nabij uitgebreid voorzieningenpakket (school, 
bosgebied, winkels etc.) en uitvalswegen (o.a. 
buitenring) gesitueerd; het goed verzorgd, 
gemoderniseerd, halfvrijstaand woonhuis met o.a.: 
een riante fraai aangelegde tuin op het westen 
(perceel: 540m²), kunststof kozijnen met HR+++ 
(triple) glas, 21 zonnepanelen (eigendom, 2022). De 
duurzaamheidsmaatregelen die zijn doorgevoerd 
hebben ervoor gezorgd dat het energielabel van de 
woning gestegen is naar een A-label. 



Wonen in Schinveld
In een mooie omgeving van venrijke bossen, glooiende boomgaarden, 
landerijen en cultuurhistorische monumenten ligt Schinveld; een 
authentiek dorp dat samen met o.a. Jabeek, Bingelrade en 
Merkelbeek de gemeente Beekdaelen vormt. Wie eenmaal het haast 
tijdloze karakter van ‘Sjilvend’ heeft geproefd, wil er voor altijd 
blijven.




Voorzieningen



 Schinveld is nog een écht Limburgs dorp met een vriendelijke, hechte 
gemeenschap. Het oorspronkelijke karakter van het oude landbouwdorp is 
goed bewaard gebleven, toch is het wonen in Schinveld van deze tijd. 
Landelijk maar levendig, goed bereikbaar en met een hoog 
voorzieningenniveau. Kinderopvang, een basisschool en 
speelvoorzieningen, sport en ontspanning, goede medische zorg en de 
belangrijkste winkels zijn binnen handbereik.





 Levendig dorp


Schinveld heeft een rijk verenigingsleven. Er wordt veel georganiseerd voor 
jong en oud en ook de mogelijkheden op het gebied van sport en 
ontspanning zijn legio. Van wandelen, fietsen of paardrijden door de 
uitgestrekte velden en bossen rondom Schinveld tot dans, muziek maken 
en meer. Niet alleen de bewoners zijn verknocht aan het dorp. Ook talloze 
toeristen komen graag terug, om nieuwe wandel-, fiets- of ruiterroutes te 
verkennen, rust te zoeken én te genieten van het authentieke Limburgse 
leven.





 Toekomst en plannen


Samen met de gemeente Beekdaelen en andere partners werken wij mee 
aan de toekomst van Schinveld. Het ‘Masterplan Kern Schinveld’ geeft op 
hoofdlijnen aan hoe we er samen voor willen zorgen dat de kwaliteiten, die 
het wonen in Schinveld zo bijzonder maken óók in de toekomst tot hun 
recht komen. Hiervoor werken we bijvoorbeeld aan modernisering en 
uitbreiding van de voorzieningen voor senioren. Maar ook voor nog meer 
woonplezier voor gezinnen met kinderen. Kortom: aan een leefbaar 
Schinveld met een aantrekkelijk en vitaal hart.

Over Schinveld
Schinveld (Limburgs: Sjilvend) is een landelijk 
gelegen dorp in de gemeente Beekdaelen. Van 
1 januari 1982 tot 31 december 2018 was het de 
hoofdplaats van de gemeente Onderbanken in 
Nederlands-Limburg. Het dorp ligt tegen de 
Duitse grens. Toen Schinveld nog viel onder de 
gemeente Onderbanken, bevond het 
gemeentehuis zich in Schinveld. Het dorp telt 
4.640 inwoners en is de een na grootste kern 
van Beekdaelen.



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 Schinveld?

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


