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Je kunt hier direct gaan wonen!  Gezinnen, alleenstaanden, jonge starters of 

ouderen: deze woning past bij heel veel mensen. Deze knappe woning is 

instapklaar, ligt aan een rustig woonerf met alle gemakken in de buurt.
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 --
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 ALGEMEEN




Je kunt hier direct gaan wonen! Een keurig huis dat alles heeft voor een 
ruime doelgroep. Gezinnen, alleenstaanden, jonge starters of ouderen: deze 
woning past bij heel veel mensen. Met een open keuken, woonkamer met 
veel daglicht, 3 ruime slaapkamers (mogelijk 4), en een hele nette badkamer, 
is deze woning direct instap klaar. De woning is gelegen aan een rustig, 
kindvriendelijk woonerf met een speeltuintje voor de deur. Bovendien woon 
je erg centraal ten opzichte van alle (dagelijkse) voorzieningen.




Locatie: De woning is gelegen aan een rustig en verkeersluw woonerf in de 
wijk Boshoven. Met een basisschool, buurtwinkelcentrum, dokterspraktijk en 
apotheek op steenworp afstandafstand woon je hier heerlijk centraal. 
Bovendien zijn het stadscentrum en NS-station binnen 5-10 minuten op de 
fiets bereikbaar. Ook kent de woning een uitstekende ontsluiting met de A2. 
Kortom, een fijne combinatie tussen rustig wonen en toch dicht bij alle 
faciliteiten en ideaal gelegen voor woon-werk verkeer richting Eindhoven / 
Roermond / Venlo / Maastricht etc.!







 BEGANE GROND


De woning is een tussenwoning met onderhoudsvrije voortuin. De voordeur 
ligt aan de zijkant van het huis. Aan de voorzijde is er een carport met ruimte 
voor 1 auto.




Binnenkomst in de hal met toegang tot het betegelde toilet met fonteintje, 
de meterkast en de ruime berging waar ook de CV-ketel (Nefit 2015) staat. 
Via de trap is er toegang tot de 1e verdieping.




Vanuit de hal is er toegang tot de woonkamer met aan de achterzijde een 
grote raampartij en achterdeur die toegang geeft tot de tuin. De woonkamer 
heeft een prettige maat en is dankzij de raampartij heerlijk licht. Op de vloer 
in de hal en woonkamer ligt een lichte laminaatvloer die doorloopt. In de 
woonkamer bevindt zich een trapkast voor extra bergruimte. 









Via de woonkamer naar de open keuken met strakke witte kasten aan weerzijden van de muur. De keuken is 
voorzien  van de gangbare ingebouwde apparatuur: gasfornuis, koelkast, diepvries, combi-oven/magnetron en 
vaatwasser. De spoelbak zit onder het raam en geeft uitzicht op het speeltuintje en groenvoorziening aan de 
voorzijde van de woning. De keukenvloer is voorzien van een mooie antracieten tegelvloer.




De gehele woning is goed geïsoleerd en voorzien van kunststof ramen met  HR++ glas   (nieuw in 2016).







 1E VERDIEPING


Via de trap bereikt men de eerste verdieping met drie ruime slaapkamers met veel daglicht. De badkamer is 
geheel betegeld en voorzien van een wastafel met meubel en spiegel, toilet en inloopdouche. Op de overloop 
leidt de vaste trap naar de zolder.







 ZOLDER


Middels een vaste trap bereikt men de zolder waar ruimte is voor een 4e slaapkamer en evt. extra bergruimte. 
Deze zolder heeft een dakraam.







 TUIN


De tuin ligt op het zuidoosten is volledig onderhoudsvrij (betegeld terras en sierstenen) en omgeven door 
houten schutting.







 ALGEMEEN


- Woonoppervlakte 134 m²

- Inhoud van de woning 484 m³

- Berging 12 m²

- CV Ketel Nefit  2015

- Dubbel glas HR++

- Kunststof kozijnen (2016)

- 3 Slaapkamers (mogelijkheid tot 4)

- Carport







 Een keurig huis dat alles heeft voor een ruime doelgroep. Gezinnen, alleenstaanden, jonge starters of 

ouderen: deze woning past bij heel veel mensen. Met een open keuken, woonkamer met veel daglicht, 3 
ruime slaapkamers, en een hele nette badkamer, is deze woning direct instap klaar. Rustig wonen en 
toch alle voorzieningen binnen bereik!
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LOCATIE OP DE KAART



WONEN IN WEERT 
Weert ligt omgeven door prachtige natuurgebieden op de grens van Limburg en Noord-Brabant. Een gezellige 
Midden-Limburgse stad met meer dan 50.000 inwoners, direct aan de A2/E25. Door de Zuid-Willemsvaart en door 
het Intercitystation is Weert over water en per spoor goed bereikbaar… en altijd dichtbij. Wie vanuit Weert een 
uitstapje naar België wil maken, kan dat zelfs te voet doen en Duitsland ligt op een steenworp afstand. Misschien is 
het wel deze unieke ligging die Weert dat speciale karakter geeft en zo gastvrij maakt.



" Weert 
groenste stad 
van europa "

De Weerter binnenstad 'borrelt' het hele jaar door van de 
evenementen. Zomaar een willekeurige greep ‘vastelaovundj' (carnaval, 
Rogstaekers), Huis van Nicolaas, PinksterCuliance, Oranjevrijmarkt, 
Oranjeweek, Bospop, Paardenmarkt, Bantopa en grootse 
muziekuitvoeringen. Elke laatste zondag van de maand is het Weerter 
Winkelzondag en het laatste weekend in september is op maar liefst 
zeven pleinen in de stad een enorme en gezellige kermis. Je bent en 
voelt je het hele jaar door welkom in deze gezellige stad!





 Weert makkelijk bereikbaar




 Per Spoor


Station Weert is gelegen aan de spoorverbinding Eindhoven-Roermond 
en heeft rechtstreekse intercity verbindingen via Utrecht en Amsterdam 
met Alkmaar in het noorden en Maastricht/Heerlen in het zuiden. 
Verder ligt de stad aan de spoorverbinding de IJzeren Rijn. Een deel van 
de IJzeren Rijn, tussen Weert en hetBelgische Neerpelt, is momenteel 
niet in gebruik, maar er zijn plannen om de oude spoorverbinding met 
Neerpelt weer te hervatten.





 Over De Weg


Weert ligt net ten zuidwesten van de snelweg A2. Via de afritten 38, 39 
en 40 is de stad gemakkelijk te bereiken. Verder verbindt de provinciale 
weg N280 de stad met Roermond. De N292 verbindt de stad met het 
Belgische Maaseik.





 Met De Bus


Het busvervoer in Limburg wordt uitgevoerd door Veolia. Verschillende 
buslijnen hebben een halte in Weert liggen. Vandaar dat het vanuit 
Weert gemakkelijk is om met de bus naar de omliggende kerkdorpen te 
reizen of zelfs naar grotere plaatsen in de omgeving zoals Venlo, Sittard 
of Roermond. Verder is het ook mogelijk om met een Brabantse 
vervoersmaatschappij naar deBrabantse dorpen en steden te reizen. 
BBA (tegenwoordig ook een onderdeel van Veolia Nederland) en 
Hermes verzorgen vervoer vanuit Weert richting Eindhoven.



INTERESSE IN DEZE WONING?
NEEM CONTACT OP MET ONS KANTOOR

Beekstraat 54, K.25 | 6001 GJ | Weert
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