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Inhoud 1181 m³
Woonoppervlakte 143 m²
Perceeloppervlakte 887 m²
Bouwjaar 1979

Gelegen op korte afstand van 
Nederlandse grens
Elektriciteit is conform
Volledig onderkelderd
Gelijkvloers wonen
Energiezuinig
Gerenoveerd in 2014-2015
Kunststof kozijnen met HR ++ glas

Omschrijving
Deze energiezuinige, gerenoveerde (2015), vrijstaande semi-bungalow is zeer rustig gelegen in Kessenich.
Met een perceeloppervlakte van 887 m² en een woonoppervlakte van 143 m² kan u met voldoende
ruimte en rust gelijkvloers wonen. De woning heeft 4 slaapkamers, badkamer en gezellige woonkamer
met keuken. Het is volledig onderkelderd.




Kessenich ligt in een deelgemeente van Kinrooi en is een zeer gezellig dorp waar u kan genieten van rust
en toch alle gemakken voorhanden heeft, zoals openbaar vervoer, winkels en scholen. Natuurgebieden
zoals o.a. Vijverbroek en Maasplassen liggen vlakbij de woning. De Nederlandse grens is gemakkelijk
bereikbaar op enkele autominuten afstand. Steden zoals Maastricht en Eindhoven zijn op 40 autominuten
te bereiken.




INDELING

Gelijkvloers:

Via de prachtige inkomhal bereikt u de woonkamer met keuken. De woonkamer is voorzien van veel
lichtinval, een houthaard en een schuifpui met toegang tot het terras. De eiken keuken met composieten
werkblad heeft een 5-pits inductiekookplaat, dampkap, combi-magnetronoven, quooker, koelkast,
diepvries en een vaatwasser. Via de keuken komt u tot de hal aan de achterzijde van de woning met
toilet en deur naar de tuin.




Verder op het gelijkvloers is er een nachthal met 3-4 slaapkamers en een badkamer.

Slaapkamer 1: circa 15 m² met zicht op  de voortuin

Slaapkamer 2: circa 14 m² met inbouwkast

Slaapkamer 3: circa 9 m² met inbouwkast en zicht op de tuin

Slaapkamer 4 / Dressing: circa 6m² met handige inbouwkasten. Deze kan met enkele aanpassingen ook



Badkamer (circa 8 m²) met inloopdouche, ligbad, dubbele wastafel en douchetoilet. 



De woning is in 2015 gerenoveerd en geïsoleerd. Er is gebruik gemaakt van kunststof kozijnen met HR++
glas. De gehele woning, behalve de dressing, is voorzien van vloerverwarming. Verder zijn er overal
rolluiken. Verwarming op warmtepomp en zonneboilers. De elektriciteit is goedgekeurd. De opbergzolder
met betonnen verdiepingsvloer kan u bereiken via een portaal in de hal. Verder beschikt de woning nog
over een alarmsysteem.




Kelder:

De woning is geheel onderkelderd. Deze is te bereiken via een vaste trap.

Er is een grote inpandige garage met elektrische sectionaalpoort, een smeerput en krachtstroom. De
technische ruimte beschikt over 2 warmtepompen, warmteterugwinningunit ventilatie, zonneboiler en
aansluitingen voor wasmachine en droogkast. De warmtepompen zorgen voor een laag
elektriciteitsverbruik. Verder zijn er nog enkele praktische opbergruimtes, die ook kunnen dienen als
hobbyruimte.



Tuin:

De ruime tuin is momenteel deels aangelegd. De nieuwe eigenaren kunnen deze nog verder inrichten
naar eigen smaak.

Hier kan u optimaal genieten van alle privacy en rust. Er is een grondwaterpomp ter beschikking voor de
besproeiing van de tuin.

De door een tuinarchitect gemaakte plannen voor de tuin en beplatingsplan zijn beschikbaar.




Energieprestatie en binnenklimaat (EPB-EPC)

Certificaat beschikbaar: ja

Unieke code: 20220512-0001613246-RES-4

Kengetal (KW/m²): 105

Elektrische installatie: conform




Informatie stedenbouwkundige voorschriften:

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING: in aanvraag

MEEST RECENTE BESTEMMING: Woongebieden met landelijk karakter

DAGVAARDINGEN UITGEBRACHT: Geen dagvaardingen uitgebracht

VOORKOOPRECHT OP DIT GOED: Niet van toepassing




Overstromingsgevoelige gebieden

O-PEIL: Niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied





















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



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



Aantekeningen


