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Inhoud 1320 m³
Woonoppervlakte 471 m²
Perceeloppervlakte 959 m²
Bouwjaar 1900

- 4 ruime appartementen
- WiFi in gehele accommodatie
- Authentieke elementen
- Natuurlijke omgeving
- Goede bedrijfsresultaten

Omschrijving
Luxe vakantie-appartementen in een in 2009 geheel gerenoveerde "Oude School" (bouwjaar: ca. 1900)
bestaande uit 4 volledig van alle comfort voorziene ruime appartementen voor 2, 4, 8 en zelfs 17
personen (groepsaccomodatie en families) waarbij ieder appartement heeft een 2-persoons slaapkamer
met ieder een eigen (ensuite) badkamer en een separaat terras. De oude elementen van het
schoolgebouw zijn behouden wat deze vakantiewoning uniek maakt. 




Het vakantiecomplex ligt in het ydillisch dorpje Richelle (deelgemeente van Visé) verscholen door bossen
en hoog op een rots op de Westflank tussen Maastricht en Luik. Nabij Richelle ligt een kronkelende weg
van Argenteau naar Dalhem. Perfect om vandaar Maastricht (op nog geen 20 km.), Luik (ca. 12km.) en de
natuurrijke omgeving van de Voerstreek te bezoeken.




Deze aan de rand van het dorp gelegen "Oude School" werd in gebouwd in 1900 en bood een centrale rol
in het dorpsleven van Richelle en zijn omgeving. In 2009 werd deze school verbouwd en opnieuw
ingedeeld tot een vakantieaccomodatie met een bijzondere uitstraling en sfeer. 

De appartementen kunnen met elkaar verbonden worden waarbij deze ook voor grotere groepen/
families bijv. 12, 21, 25 of 29 personen te verhuren zijn, ideaal voor bedrijfs-/groeps- en familieuitjes en
het organiseren van diverse workshops.




Indeling: 

Souterrain: flinke bergruimte met c.v.-installatie (uit 2009 bestaande uit 2 HR c.v.- ketels).













Parterre: 

Alle appartementen hebben een eigen entree.

Appartement 1 (17 persoons): royale woonkamer c.q. verblijfsruimte van 10.41 x 5.95m. (ca. 62m2) met
hardstenen plavuizen; de halfopen keuken van 4.47 x 3.65m. in ingericht met goed geoutilleerde
keukeninrichting: vaatwasmachine, koelkast, kookplaat, oven en afzuikap; badkamer van 4.02 x 3.05m.
met douche, vaste wastale en toilet.

Appartement 1 heeft verdeeld over de verdiepingen 8 slaapkamers (7 voor 2 personen en 1 voor 3
personen) allen met eigen badkamer die uniform zijn ingericht en voorzien van douche, toilet en vaste
wastafel.
Separaat gelegen zonnig terras. 




Appartement 2: (8 personen): ruime woonkamer van 6.95 x 6.50m. (ca. 45m2) met hardstenen plavuizen;
de separate keuken/eetkamer van 6.91 x 3.15m. is voorzien van een moderne keukeninrichting met
apparatuur: keramische kookplaat, magnetron, vaatwasmachine, koelkast, oven en afzuigkap. 

Via openslaande deuren naar terras en speelweide.

Appartement 2 heeft op de eerste verdieping 4 slaapkamers (2 persoons) waarvan 1 slaapkamer geen
eigen badkamer heeft. De badkamers zijn standaard ingericht met een douche, toilet en vaste wastafel.




Appartement 3 (4 personen): de ruime woonkamer met ook hardstenen plavuizenvloer, heeft veel
lichtinval is groot 6.97 x 5.83m. incl. keuken die is voorzien van een vaatwasmachine, keramische
kookplaat, koelkast, oven en een afzuigkap. Buiten is er een terras met grasveldje. 

Appartement 3 heeft op de verdieping 2 ruime slaapkamers beiden met een eigen badkamer met douche,
toilet en vaste wastafel.




Appartement 4 (2 personen): aan de achterzijde in een apart gebouw gelegen appartement met op de
begane grond een riante slaapkamer van 5.61 x 3.81m. en de zeer luxe ingerichte badkamer (10m2) met
grote inloopdouche, ligbad, toilet en 2 vaste wastafels.

Via een wenteltrap naar de als een studio ingericht appartement van van ca. 65m2 (10.62 x 6.10m) met
luxe keuken met apparatuur: vaatwasmachine, keramische kookplaat, combi oven/magnetron, koelkast
en afzuigkap. Het appartement heeft veel daglicht via de grote dakramen. Buiten heeft een ruim
dakterras met fraai uitzicht.




Verder bestaat het achterste gedeelte uit een fitnessruimte van ca. 40m2, was- en bergruimte (achter
garagepoort) ca. 26m2). Via een zijstraat van de Rue de la Vouée Juetta bereikt u de aan de achterzijde
ruime parkeergelegebheid.

Alle appartementen hebben een buitenbarbecue.



























Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Wij zijn creatieve 

vastgoed experts
Wij weten dat beleving alles is.

Erik Bessems Makelaardij Internationaal.

Wij zijn uw partner voor de verkoop van uw
woning in Nederland, Duitsland en België. Wij
zoeken nieuwe kopers op nieuwe internationale
markten voor uw woning.





 Wij zijn onafhankelijk en deskundig

Wij zijn lid van de landelijke beroepsvereningen.

Nederland: NVM - Nederlandse Vereniging voor
Makelaars.

België: CIB - Confederatie van Immobiliënberoe-

pen Vlaanderen




In België zijn we ingeschreven op het tableau
van het Beroeps Instituut van Vastgoedmakelaar
(BIV). Dus ook voor België, kunt u bij ons terecht
voor erkend makelaarschap. 




In Duitsland zijn we toegelaten tot de markt als
Makelaar



Aantekeningen



Een huis kopen

in België
Onderhoud:



De staat van onderhoud en beoordeling van de bouwkundige staat geldt op basis van visuele
waarnemingen, gerelateerd aan de ouderdom van het object. Een uitgebreide bouwkundige opname valt
nadrukkelijk buiten het kader van deze brochure. Dit behoort eventueel tot de onderzoek-plicht van de
kandidaat-kopers.



  

Aansprakelijkheid



Het bovenstaande behelst slechts een globale omschrijving van het object. De informatie berust deels op
door derden aan ons kantoor verstrekte gegevens. Met de meeste zorg hebben wij deze informatie
verwerkt. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.



  

Overeenkomst:



De overeenkomst wordt opgesteld volgens het model van het CIB en het Belgische notariaat.


  


Ontbinding:


De termijn die wordt opgenomen voor eventuele (overeengekomen) opschortende voorwaarden is in de
regel circa 2 tot 3 weken na het sluiten van de mondelinge wilsovereenkomst.



  

Waarborgsom:



Wij nemen standaard in iedere overeenkomst een waarborgsom op van 10% van de koopsom, dit als
zekerheid voor de verkopende partij. De koper dient deze binnen 7 dagen na ondertekenen van de
overeenkomst aan de desbetreffende notaris voer te

maken.



  

Laag en hoog schrijfgeld:



Vlaanderen: resp. 5%, 6%, en 10% registratierechten, in Wallonie 6% en 12,5% registratierecht. E.e.a. is
afhankelik van diverse factoren, uw notaris of uw makelaar zal een en ander kunnen toelichten.

 



 Keuring elektrische installatie:


Sinds 1 juli 2008 is een keuringsattest van de elektrische installatie wettelijk verplicht bij elke verkoop van
een woning of appartement gebouwd vóór 1 oktober 1981. Verkopers van een woning met een
elektrische installatie geplaatst na 1 oktober 1981 dienen een gelijkvormigheidsattest te overleggen of er
moet een keuring worden uitgevoerd.



  

Het energieprestatiecertificaat (EPC) in Belgie:



Sinds 1 november 2008 zal bij iedere verkoop van een woning of appartement een EPC moeten worden
overhandigd door de verkopende partij. Het EPC informeert de potentiële kopers en huurders over de
energetische kwaliteit van het gebouw. Daarnaast zal het EPC informeren over kosteneffectieve
maatregelen voor de verbetering van de energieprestatie van het gebouw.



Kantoor Lanaken (B)

Stationsstraat 109

3620 Lanaken

+32 (0)89 - 69 66 96

www.erikbessems.be

Kantoor Maastricht


Akersteenweg 25

6226 HR Maastricht

+31 (0)43 - 362 67 67

www.erikbessems.com

Kantoor Reuver


Rijksweg 37

5993 AA Reuver

+31 (0)77 - 476 92 92

www.ebml.nl

Kantoor Geleen

Rijksweg Centrum 101

6161 ED Geleen

+31 (0)46 - 458 10 10

www.erikbessems.com

Kantoor Aken (D)

Mostardstraße 19

52062 Aachen

+49 - 241 - 957 833 55

www.erikbessems.com

Erik Bessems
eb@erikbessems.nl

Will de Jonge
wdj@erikbessems.nl

Loren Smeets
ls@erikbessems.nl


