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Perceeloppervlakte 892 m² Open bebouwing
Rustige straat met weinig / geen 
doorkomend verkeer
Gunstig gelegen

Omschrijving
Deze bouwkavel voor een open bebouwing is gelegen in een rustige straat met weinig tot geen
doorkomend verkeer in Rekem. Met een oppervlakte van 892 m² biedt dit perceel diverse mogelijkheden
qua bouwstijl.  Het bouwoppervlakte is maximaal 15.00 x 8.00m. 




De bouwkavel is gunstig gelegen ten aanzien van de diverse uitvalswegen, scholen, sportaccommodaties
en het openbaar vervoer. Daarnaast is het centrum van Maastricht makkelijk bereikbaar en op slechts 12
minuten afstand. 

Het perceel is vlot bereikbaar maar toch rustig gelegen aan een woonplein. 




Bouwvoorschriften:

- Carport of garage mogelijk

- 2 bouwlagen

- Dakvorm naar keuze




Informatie stedenbouwkundige voorschriften

Voorkooprecht: nee

Stedenbouwkundig uittreksel: beschikbaar

Bestemming: woongebieden

Dagvaardingen uitgebracht: nee




Overstromingsgevoelige gebieden

O-PEIL: Niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied.




Bij interesse en/of meer informatie, aarzel niet om ons te contacteren via 089/696 696.







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



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 Lanaken

Stationsstraat 105

3620 Lanaken

+32 89 696696 

www.erikbessems.be





Kantoor Aken (D)

Mostardstrasse 19

52062 Aachen

+49 - 241 - 957 833 55

www.erikbessems.com

Erik Bessems
eb@erikbessems.nl

Femke Vranken
fv@erikbessems.nl

Loren Smeets
ls@erikbessems.nl


