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“Kom binnenkijken bij deze mooie woning!”



Kenmerken
Bouwjaar



 2012




Woonoppervlakte


 85 m²




Inhoud


 328 m³




Aantal Slaapkamers


 2


 


Verkoopprijs

Vraagprijs € 250.000 k.k.





 


Energielabel

Over deze woning
Op goede en in geliefde woonwijk gelegen halfvrijstaande 
bovenwoning (type B3 maisonnette), met o.a. dakterras, separate 
berging op begane grond en eigen parkeerplaats. Verkeert in 
uitstekende staat van onderhoud en is instap- klaar. De woning 
volledig geïsoleerd (energielabel A) en uitvalswegen in de directe 
nabijheid.




Het appartementencomplex is gebouwd op erfpachtgrond, waarbij koper 
het gebruiksrecht koopt van de woning, maar geen eigenaar wordt van de 
grond. Voordeel voor de koper is, dat de eenmalige investering (koopsom) 
daardoor lager is. Wel betaalt de erfpachter voor het gebruik van de grond 
een vergoeding, de zogenaamde (erfpacht)canon, welke fiscaal aftrekbaar 
is. De erfpacht is eeuwigdurend en indien gewenst onder voorwaarden 
afkoopbaar. De erfpachtcanon bedraagt € 200,- p.m. en is volledig fiscaal 
aftrekbaar!




INDELING:





 Begane grond:


 


Berging (ca. 6m²) en parkeerplaats.




 Eerste verdieping:


 


Entree/hal met meterkast en moderne toiletruimte voorzien van een 
zwevend closet en fontein. De woonkamer (ca. 31m²) met deur naar het 
terras (ca. 19m², zuidoost) is ruim van opzet.

De gehele eerste verdieping is voorzien van pvc vloeren en 
vloerverwarming. De open keuken (ca. 6m²) met moderne 
keukeninstallatie in hoekopstelling is voorzien van de navolgende 
apparatuur: 5 pits gaskookplaat; vaatwasser; oven; koelkast; rvs afzuigkap. 
Bijkeuken alwaar standplaats CV- installatie (Remeha Avanta, 2012, 
eigendom) en aansluitingen wasapparatuur.





 Tweede verdieping:


 


Overloop met toegang tot twee slaapkamers, respectievelijk:




- Slaapkamer 1: 4.63m x 3.89m;

- Slaapkamer 2: 4.64m x 2.75m inclusief vaste kastenwand.

De moderne badkamer (ca. 7m²) is voorzien van een inloopdouche, vaste wastafel, zwevend closet en design radiator.

De gehele verdieping is voorzien van laminaatvloeren. 





 Derde verdieping:


 


Middels vlizotrap te bereiken ruime bergzolder.




 Leuk om te weten:


 


- Bouwjaar 2012 (conform BAG) Energielabel A;

- Woonoppervlakte ca. 85m² (NEN 2580 meetrapport aanwezig);

- Separate berging + parkeerplaats;

- Rustige en kindvriendelijke woonwijk;

- Erfpachtcanon €200,- p.m. en is volledig fiscaal aftrekbaar;

- VvE bijdrage €76,50,- p.m.;

- Aanvaarding per direct.




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.




Uw makelaar Maarten Schloen 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 
bergzolder.



Plattegrond Bekijk hieronder de plattegrond van de 
berging.



Kadaster Bekijk hieronder de kadastrale kaart


 van Tenelenweg 172 a 



“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”

Op goede en in geliefde woonwijk gelegen 
halfvrijstaande bovenwoning (type B3 
maisonnette), met o.a. dakterras, separate berging 
op begane grond en eigen parkeerplaats. Verkeert 
in uitstekende staat van onderhoud en is instap- 
klaar. De woning volledig geïsoleerd (energielabel 
A) en uitvalswegen in de directe nabijheid.



Wonen in Voerendaal
Voerendaal is een gemeente in het zuiden van de Nederlandse provincie 
Limburg. Voerendaal maakt deel uit van het bestuurlijke 
samenwerkingsverband Parkstad Limburg. De gemeente telt 12.408 
inwoners (31 januari 2022, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 31,42 
km² (waarvan 0,10 km² water).




Voerendaal is een vrij landelijke en heuvelachtige gemeente die grenst aan 
het stedelijke gebied van Heerlen. De A76 vormt een barrière tussen de 
twee gebieden. Ten zuiden van de plaats ligt de A79. In het zuidoosten van 
de gemeente het natuurgebied de Kunderberg. In de gemeente wordt er 
slechts op kleine schaal gebouwd. Voerendaal heeft twee stations aan de 
lijn Maastricht - Heerlen: Voerendaal en Klimmen-Ransdaal. De gemeente 
is bijzonder rijk aan kastelen en kasteelachtige landhuizen.




Er zijn binnen de gemeente 5 dorpen en daarnaast 20 buurtschappen en 
gehuchten. Reeds van oudsher horen Kunrade en Ubachsberg bij 
Voerendaal. Bij de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1982 werden de 
vroegere gemeente Voerendaal en de gemeente Klimmen, waartoe ook 
Ransdaal behoorde, opgeheven en kwam het grondgebied bij de nieuwe 
(fusie-)gemeente Voerendaal.




Voerendaal is bekend om zijn vijf kastelen:




- Kasteel Cortenbach

- Kasteel Puth

- Kasteel Haeren

- Kasteel Rivieren, voorheen gemeente Klimmen

- Kasteelhoeve ’t Huiske

- Kasteel Ter Worm lag voorheen op het grondgebied van de gemeente 
Voerendaal, maar ligt na een herindeling in de gemeente Heerlen.




Voorts is het Hoenshuis en Overst Voerendaal bekend als een kasteelachtig 
huis. Verder bezit Voerendaal nog een aantal historische en/of 
monumentale boerderijen.

Over Voerendaal
Voerendaal vormt het hart van het Land van 
Kalk, een onontdekt gebied waar zeldzame 
natuur zich afwisselt met lieflijke dorpen. De 
kalkrijke bodem zorgt voor een landschap vol 
fruit- en wijngaarden en orchideeënweides. 
Genoeg natuurschoon om te bewonderen!

Ook de vele kastelen geven een reden om 
Voerendaal te ontdekken. In en rond 
Voerendaal zijn dat er al vier. De geschiedenis 
van Voerendaal gaat sowieso terug naar de 
middeleeuwen. De Sint-Laurentiuskerk is de 
enige kerk in Nederland ingewijd door een 
paus. Dat gebeurde al in 1049. Opgravingen van 
de grootste Romeinse villaboerderij van ons 
land laten zien dat de geschiedenis van 
Voerendaal nog veel verder teruggaat.



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 Voerendaal?

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


