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“Kom binnenkijken bij deze mooie woning!”



Kenmerken
Bouwjaar



 2005




Woonoppervlakte


 95 m²




Perceeloppervlakte


 267 m²




Inhoud


 346 m³




Aantal Slaapkamers


 3


 


Verkoopprijs

Vraagprijs € 299.000 k.k.





 


Energielabel

Over deze woning
Op een goede locatie, in de wijk "Hoogveld", nabij uitgebreid 
voorzieningenpakket (school, winkels, park Hof van Onthaasting etc.) 
en uitvalswegen (o.a. autosnelweg) gesitueerd, halfvrijstaand 
woonhuis met o.a.: een fraai aangelegde tuin op het oosten (perceel: 
267m²); mooie keuken aan de straatzijde; hardhouten kozijnen met 
HR++-glas.






 Duurzaamheid:


Het energielabel van de woning is een B-label.




 INDELING:





 Begane grond:


Verzorgde voortuin met oprit, welke plek geeft voor het parkeren van 
minimaal 2 auto's. Hal/entree met trappenhuis, meterkast (modern) en 
prachtige toiletruimte met zwevend closet en fontein (bj. 2021). De royale 
woonkamer met open keuken (ca. 45 m²) is voorzien van een lichte 
tegelvloer. De leefruimtes (woon- en eetkamer) zijn bijzonder licht door de 
vele raampartijen aan de zij- en achterkant van de woning. Tevens is er een 
airco op de begane grond. De hoekkeuken is gesitueerd aan de voorzijde 
van de woning en is voorzien van alle denkbare gemakken: keramische 
kookplaat, vaatwasser (vervangen in 2019), combi-magnetron, koelkast en 
vriezer. 





 Eerste verdieping:


Overloop met toegang tot 3 slaapkamers (allen v.v. laminaatvloer) en 
badkamer, respectievelijk:

- Slaapkamer 1: ca. 5.08 x 3.14m, v.v. airco en de ruimte is gedeeld door een 
middenkolom, waarvan de achterzijde is voorzien van een 
schoenenbergkast. Aan de rechterzijde van de slaapkamer bevindt zich de 
inloopkast. 

- Slaapkamer 2: ca. 3.46 x 2.76m.

- Slaapkamer 3: ca. 2.73 x 2.28m.

De badkamer (2.71 x 2.63m) is voorzien van een hoekligbad met jets, 
douchecabine, badmeubel met wastafel en een zwevend closet. De 
ingebouwde tv is v.v. een analoge aansluiting. In een separate kast op de 
overloop zijn de witgoedaansluitingen aanwezig.









 Tuin:


De aangelegde tuin met royale aluminium overkapping is gelegen op het oosten. De tuin biedt veel privacy, is voorzien van een mooie 
gemetselde buitenkeuken, een royaal houten tuinhuis (bj. 2019) met elektra. Ook is er een automatisch sproeisysteem aangelegd. De tuin is 
middels een achterom bereikbaar, alwaar voor het perceel geparkeerd kan worden. 




Leuk om te weten:

- Bouwjaar 2005 (conform BAG), perceel: 267m² (conform kadaster);

- Woonoppervlakte ca. 95 m² (meetrapport aanwezig);

- Energielabel B;

- Royale tuin met veel privacy;

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





 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.




Uw makelaar Ray van der Venne 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 Cavaleriestraat 13 a 



“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”

Op een goede locatie, in de wijk "Hoogveld", nabij 
uitgebreid voorzieningenpakket (school, winkels, 
park Hof van Onthaasting etc.) en uitvalswegen 
(o.a. autosnelweg) gesitueerd, halfvrijstaand 
woonhuis met o.a.: een fraai aangelegde tuin op 
het oosten (perceel: 267m²); mooie keuken aan de 
straatzijde; hardhouten kozijnen met HR++-glas.



Wonen in Sittard
Wonen zoals je wilt

In Sittard-Geleen kun je wonen zoals je wilt: stedelijk of landelijk. En daarbij 
biedt de stad veel ruimte voor aantrekkelijke prijzen. Of je nu op zoek bent 
naar de perfecte starterswoning, of naar een fijn rustig plekje voor de oude 
dag. In Sittard-Geleen vind je het ideale thuis.




Historische binnenstad

Wonen in de bruisende en levendige historische binnenstad is voor veel 
mensen een droom. Misschien ook wel voor jou, want in het gezellige 
centrum valt iedere dag wat te beleven. Vele prachtige historische gevels in 
de gezellige slingerende straatjes zijn een genot voor het oog. Met liefde 
gerestaureerde panden bieden veel wooncomfort en hebben een 
bijzondere uitstraling. Met de stadsparken, stadstuinen en vele winkels in 
de buurt, combineer je het beste van twee werelden.




Buitenwijken

Grenzend aan de twee centra van Sittard-Geleen liggen diverse 
woonwijken, waar met name jonge gezinnen hun plek hebben gevonden. 
De wijken zijn ruim opgezet met een goed aanbod aan winkels, scholen en 
speelplekken. Bovendien sta je zó middenin het groen, met prachtige 
natuurgebieden op loopafstand. Kortom: een ideale plek om op te groeien.




Duurzaam wonen

In Sittard-Geleen is onlangs de duurzame woonwijk "De Haese" gebouwd: 
een groen architectonisch hoogstandje. Comfortabele, rustige gelegen, 
compacte woningen maken efficiënt gebruik van energie en warmte. Door 
de uitstekende ligging bent u binnen vijf minuten met de auto op iedere 
plek in Sittard-Geleen.




Maasdorpen

Even buiten de stedelijke centra liggen de pittoreske Maasdorpen met hun 
eigen charme en identiteit. De Maas en de groene bossen in dit prachtige 
landschap bezorgen je al snel een vakantiegevoel. Hier hebben de 
inwoners een sterke onderlinge verbondenheid en een bloeiend en gezellig 
verenigingsleven. Met de auto ben je binnen vijf minuten in het centrum 
van Sittard of Geleen.

Over Sittard
Sittard 

is een stad in Nederlands-Limburg, in het 
overgangsgebied tussen Midden-Limburg en 
het Zuid-Limburgse heuvelland. Het is een van 
de oudste plaatsen in Nederland en de op een 
na oudste stad (een plaats die ooit 
stadsrechten had) van Limburg, na Maastricht.




Sittard vormt sinds 2001 tezamen met het 
zuidwestelijk aangrenzende, in de voormalige 
Westelijke Mijnstreek gelegen gemeente Geleen 
en de gemeente Born, de gemeente Sittard-
Geleen. Door deze fusie is de gemeente Sittard-
Geleen qua inwonertal (ongeveer 91.760) de 
derde van de provincie geworden.



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 Sittard?

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


