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Heropbouw 2010
Woonoppervlakte 367 m²
Perceeloppervlakte 1.272 m²

B&B met 4 gastenkamers
Omgeving van Maastricht
Woonkamer met vliering
Buitenzwembad en jacuzzi
Zicht op jachthaven

Omschrijving
Gerenoveerde Bed & Breakfast in de omgeving van Maastricht. Deze geheel vrijstaande villa is
onderverdeeld in een privéwoning en een B&B met 4 gastenkamers. De privéwoning beschikt over een
luxueuze keuken, woonkamer met vliering en dubbele inpandige garage. De fraai aangelegde tuin heeft
een riant buitenzwembad met buiten jacuzzi en diverse terrassen en vijvers met een vergezicht op de St.
Pietersberg.



De woning is gelegen aan de jachthaven in Kanne, in de buurt van Chateau Neercanne, de Sint-
Pietersberg en ligt op korte auto- en fietsafstand van het centrum van Maastricht. Voorzieningen zoals
scholen, winkels, sportcentra en het ziekenhuis liggen op korte afstand. Ook de uitvalswegen naar de A2
richting Eindhoven, Aken en Luik zijn eenvoudig bereikbaar.




INDELING




Privéwoning

Via de gemeenschappelijke inkomhal, betreedt u de privéwoning.

De hoogwaardig afgewerkte keuken heeft toegang tot het overdekt terras en beschikt over een dubbele
wasbak, koelkast, vaatwasser en een 5-pit gasfornuis met dubbele oven van het merk Smeg.




Aansluitend is de eetkamer, welke voorzien is van een houthaard.

De woonkamer met vliering heeft grote raampartijen die uitzicht bieden op de achtertuin en jachthaven.
Ook deze ruimte beschikt over een grote houthaard. De vliering is bereikbaar via de gietijzeren draaitrap.
Deze ruimte is ingericht als zitruimte en heeft een tapijtbedekking.









Via de vliering komt u in de Master bedroom (18m²). Deze heeft eveneens een mooi uitzicht op de
jachthaven.
Ook is er een ensuite dressing met maatkasten en een badkamer. De badkamer (9m²) is ingericht met
dubbele wastafel, douche en toilet.




De volledige woning is onderkelderd (153m²). Onder de woonkamer, bevindt zich de dubbele inpandige
garage. Deze biedt plaats aan twee auto's en heeft extra opbergruimte. Het overige gedeelte van de
kelder is opgedeeld in vier kamers. De wasruimte heeft aansluiting voor wasmachine en droogkast. Hier
vindt u ook de pompinstallatie van het buitenzwembad en het centrale afzuigingssysteem terug. 




Verder is de gehele benedenverdieping voorzien van een natuurstenen vloer met vloerverwarming.

Verschillende ruimtes in de privéwoning beschikken over een ingebouwde geluidsinstallatie. 




B&B met 4 gastenkamers

Inkomhal met ontbijtruimte en separaat toilet.

Naast de ontbijtruimte is er een gezellige zithoek met houthaard en een grote, ingebouwde boekenkast.




Superior suite

2 persoons-slaapkamer met separaat zitgedeelte en open haard.

Deze kamer heeft eigen sanitaire voorzieningen en zicht op de jachthaven en st. Pietersberg.




Standaard kamer 2 en 3

2 persoons-standaard slaapkamer met klein zitgedeelte en gedeelde sanitaire voorziening.

Deze gedeelde badkamer is uitgerust met een douche, wastafel en toilet.




Junior suite

2 persoons-slaapkamer inclusief zitgedeelte met eigen sanitaire voorzieningen en zicht op de jachthaven
en st. Pietersberg.




Tuin: 

De Oost gerichte tuin is fraai afgewerkt met diverse terrassen en vijvers. Verder is de tuin ingericht met
een ingebouwd zwembad, buitendouche en jacuzzi. Deze faciliteiten samen met een mooi uitzicht,
zorgen voor een oase van rust.



































Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



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 de 7 dagen na ondertekenen van de
overeenkomst over te maken op onze derdenrekening.



  

Registratierechten:



Vlaanderen: resp. 1%, 3%, en 12% registratierechten, in Wallonie 6% en 12,5% registratierecht. Dit 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 Maastricht


Akersteenweg 25

6226 HR Maastricht

+31 (0)43 - 362 67 67

www.erikbessems.com

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


