
Nieuwe



Welkom bij
P A S K L A A R  W O N E N
Meer dan een makelaar in Weert!
Je bent op zoek naar een nieuwe woning en met
deze woningpresentatie is de eerste stap gezet.
Je leest hierin alles over de woning. Een
compleet plaatje met foto’s en plattegronden,
maar ook met informatie over wonen in Weert. 

Ben je er klaar voor om op zoek te gaan naar je
nieuwe thuis? Lees dan snel verder en plan een
bezichtiging in! 

Je weet me te vinden. Tot snel! Jouw makelaar voor

deze woning
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SCHUTTEBEEMD 41
6004 GN WEERT

Bezichtiging? Bel nu! 0495 23 00 64

Slaapkamers



BADKAMERBADKAMER
Nette



ACH T E R T U I N





VerdiepingBegane grond



Garage

Kelder

Vliering



Vraagprijs
€275.000

PLAN EEN BEZICHTIGING



Weert is eind 2014 uitgeroepen tot ‘Groenste regio van de wereld’. Eerder werd de gemeente al
bekroond met de titel 'Groenste stad van Nederland' (2012) en 'Groenste stad van Europa' (2013)

en dat is niet voor niets. Een uniek stukje Europa binnen Nederland.

V O E L  J E  T H U I S  I N  W E E R T
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Volg ons op Instagram en Facebook voor de laatste updates!

Pasklaar Wonen
makelaar

funda 9,4
energiek
klantgericht
eerlijk
servicegericht
deskundig
menselijk
0615499454
www.pasklaarwonen.nl



Adres: Boender 17, 6003 EA Weert | Telefoon: 0495 - 23 00 64 | Mobiel: 06 - 15 499 454
www.pasklaarwonen.nl | info@pasklaarwonen.nl

Wat klanten zeggen over ons

Verkoop / aankoop
Bij onze aankoop én verkoop een top advies en super goede begeleiding
gehad. Wendy Pas is een vrouw die er persoonlijk bij betrokken is, je aan alle
kanten helpt, je bij staat en intensief contact houdt. Wendy Pas is méér dan
alleen maar een makelaar, zij is een KLASSE makelaar!

Aankoop
Zo moet een aankoopmakelaar zijn. Het is een gezellig persoon waar je met al
je vragen terecht kunt omtrent het kopen van een huis. Dit zijn er een hoop
vooral als je een startende koper bent. Verder wordt er met je mee gedacht en
komt ze met oplossingen. Kortom een 10!
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GRA T I S
w a a r d e b e p a l i n g

e n  v e r k o o p a d v i e s

Pasklaarw o n e n
Meer dan een makelaar!


