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WENDY PAS

Welkom bij Pasklaar Wonen, het
makelaarskantoor waar je terecht kan
voor verkoop, aankoop, verhuur,
interieurontwerpen en bouwkundige
begeleiding bij nieuwbouw of
verbouwen van je woning.

Pasklaar wonen is een regionaal
makelaarskantoor dat zich sinds 6 jaar
vestigt in het karakteristieke Weert.
Met ontzettend veel kennis en kunde
op het gebied van woningen en dus
ook van jouw woning pak ik iedere
opdracht weer met beide handen aan!

Waarom je voor Pasklaar Wonen moet
kiezen? Pasklaar Wonen is een
makelaarskantoor dat zich kenmerkt
als: Energiek, klantgericht, eerlijk,
servicegericht, deskundig en vooral
heel menselijk.

Pasklaar Wonen biedt iedere service
die je wenst die in het teken staat van
jouw (droom)woning. Een uitdaging
ga ik zeker niet uit de weg. Ik maak
graag kennis met je om te kijken
welke uitdaging wij samen aan
kunnen gaan. Je bent van harte
welkom in mijn nieuwe kantoor op de
Boender.

Volg ons op:

Mensen omschrijven mij ook wel als
een sociaal dier, vakkundig, eerlijk en
professioneel. Een goede klik is voor
mij belangrijk in de samenwerking
met elkaar. Ik sta altijd open om
kennis te maken. Zie ik je snel?



Overdracht  

VRAAGPRIJS € 850.000,- K.K.

Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Vrijstaand , landhuis

Bouwjaar 1986

Oppervlakten en inhoud

Wonen 315 m²

Overige inpandige ruimte 41 m²

Gebouwgebonden
buitenruimte

28 m²

Externe bergruimte 39 m²

Perceel 8.869 m²

Inhoud 1190 m³ (ex. schuur)

Indeling

Aantal slaapkamers 5

Aantal badkamers 2

Aantal woonlagen 2

Energie

Energielabel C 

Verwarming CV-ketel 2008

Warm water CV-ketel

Tuin

Ligging tuin Noordoost

Hoofdtuin Achtertuin

Parkeren

Soort parkeer gelegenheid Eigen terrein

KENMERKEN

Voor meer informatie check onze website.



ALGEMEEN

WAUW wat een ruimte zowel binnen als
buiten! 
Deze plattelandswoning gelegen aan de
Geuzendijk 38 te Weert heeft maar liefst een
inhoud van 1.190 m³ excl. schuur, een
woonoppervlak van 315 m², een grote kelder
met 3 aparte ruimtes, 5 slaapkamers, riante
woonkeuken en woonkamer, een serre,
dubbele garage, grote schuur en een perceel
van 8.869 m². Tennisliefhebbers kunnen hier
hun hart ophalen. De locatie leent zich voor
bijvoorbeeld het hobbymatig houden van een
paard. 

LOCATIE (vervolg)

Boshoven winkelcentrum voor de dagelijkse
boodschappen ligt op enkele kilometers van
de woning. De woning is gelegen in de buurt
van vakantiepark ‘De Weerterbergen’. Weert
staat bekend om zijn landelijke omgeving en
prachtige natuur om heerlijk relaxed te
wandelen of te fietsen. Ook op cultureel
gebied heeft de regio Weert veel te bieden.
Carnaval, kermis, theater en musea zijn zo
maar een greep uit de vele mogelijkheden. De
regio kenmerkt zich door de zeer gunstige
ligging ten opzichte van Limburg en Brabant.
Via de A2 heeft Weert een goede verbinding
met Eindhoven, Heerlen en Maastricht en via
de A73 met Nijmegen. Weert beschikt tevens
over een NS -station. De afstand tot het
(winkel) centrum van Weert is slechts circa 4
km. De aansluiting naar de autosnelweg A2
richting Eindhoven of Maastricht is op enkele
autominuten gelegen.
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LOCATIE

Landelijke stijl wonen in Weert. Dat kan zeker
in deze buurt. Geuzendijk 38 is gelegen in de
buurt Boshoven buitengebied. 



IN ÉÉN OOGOPSLAG

Bouwjaar 1986
Perceel 8.869 m²
5 slaapkamers 
Dubbele garage 41 m²
Kelder (bestaande uit 3 aparte ruimtes) 74
m²
Woonoppervlak 315 m²
Externe bergruimte 39 m²
Inhoud 1.190 m³, 1,327 m³ inclusief schuur
Geïsoleerd tijdens de bouw van 1986
CV-ketel Remeha 2008, 
Keuken uit 2012
Grote bergzolder

OMSCHRIJVING

Middels riante oprit bereik je de woning. Er is
voldoende plaats voor meerdere auto’s.
Bij binnenkomst in de riante hal valt je direct
de vide op. De vloer is voorzien van een
leisteen en de wanden zijn gedeeltelijk
gestuct en de rest is schoon metselwerk.
In de hal de garderode en de toegang tot de
meterkast en het toilet. Het toilet is gedeel-
telijk betegeld en heeft een fonteintje. Vanuit
de hal de trapopgang naar boven, een trap
naar de kelder, toegang tot de woon-kamer
en de keuken. 
Ruime woonkamer met veel lichtinval wat
zorgt voor optimaal tuincontact. De woon-
kamer heeft een eikenhouten parketvloer de
wanden en plafonds zijn gestuct. De sfeervolle
woonkamer is voorzien van een kachel.
Middels de schuifpui is de serre (tuinkamer) te
bereiken. Het is hier heerlijk toeven en het
uitzicht naar buiten is prachtig.
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OMSCHRIJVING (vervolg)

Vanuit de woonkamer is de woonkeuken te
bereiken. De keuken is uit 2012 en voorzien
van alle gemakken. Greeploos en voorzien van
een composieten aanrechtblad en de nodige
inbouwapparatuur. Op de vloer een mooie
antracieten tegel en de wanden zijn gestuct.
Ook vanuit de keuken is er zicht op de riante
achtertuin.

Vanuit de keuken kom je in de bijkeuken voor
de aansluitingen van het witgoed. De
tegelvloer loopt door vanuit de keuken. De
wanden zijn deels betegeld en gestuct. Ook is
hier een extra aanrecht met spoelbak. In de
bijkeuken is er nog een extra toilet en is er
toegang tot een badkamer met douche en
wastafel.

OMSCHRIJVING (vervolg)

Via de bijkeuken is de dubbele garage
bereikbaar. Ook de garage is netjes afgewerkt
met een tegelvloer en schoonmetselwerk
wanden en gestuct plafond. 
De garage is ruim genoeg voor twee auto’s en
allerlei spullen. Middels de openslaande
deuren heb je toegang tot de inrit en middels
een loopdeur is de achtertuin te bereiken.

KELDER
Vanuit de hal middels de trap bereik je de
kelder. De kelder is opgedeeld in een portaal
en 3 aparte ruimtes. Alle ruimtes zijn gestucte
wanden en plafonds. Op de vloer liggen
tegels.
(foto's kelder staan op funda)
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OMSCHRIJVING OMSCHRIJVING

De badkamer is ruim en voorzien van een
douchecabine, ligbad, toilet en een dubbele
wastafel. De wanden zijn betegeld en het
plafond is gestuct.

De zeer ruime bergzolder ligt boven de
garage en zou zomaar nog een slaapkamer
van gemaakt kunnen worden. Hier is de vloer
afgewerkt met vloerbedekking. Nu is de
bergzolder in gebruik voor opslag e.d.
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Via de trap in de hal bereik je de eerste
verdieping met vide, 5 slaapkamers,
badkamer en de bergzolder. 

Er zijn 4 ruime slaapkamers en 1 kleinere
slaapkamer. De plafonds op de verdieping zijn
witte schroten, de wanden zijn gestuct en op
twee slaapkamers ligt vloerbedekking, drie
slaapkamers zijn voorzien van vinyl. 

Op de overloop ligt een houtlook vinyl en zijn
de wanden schoon metselwerk. De master
bedroom is voorzien van inbouwkasten.
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OMSCHRIJVING

De tuin, welke is gelegen op het noordoosten
is werkelijk prachtig en bied zeer veel privacy.
In de tuin, welke is voorzien van volwassen
beplanting en geheel omzoomd is met een
beukenhaag, is het heerlijk toeven.  Er is altijd
wel een plekje in de zon te vinden. Vanaf het
terras kijk je over het gazon met prachtige
volwassen bomen. Helemaal achter op het
perceel lig een ruime schuur waar de tractor,
grasmaaier en ander tuingereedschap staat.
Opzij van de woning ligt een prachtige
tennisbaan van gravel. De tennisbaan is
keurig onderhouden en direct bespeelbaar.

Het gehele perceel is maar liefst 8.869 m²
groot en zou ook geschikt kunnen zijn voor
hobbymatig een paard te houden.

Zoals je ziet de mogelijkheden zijn eindeloos.
Ben jij geïnteresseerd in dit prachtige object
en zie jij jezelf hier al wonen? Kom dan samen
met mij deze woning bezichtigen? Bel
vandaag nog om een afspraak in te plannen.
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BEZICHTIGING
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PLATTEGRONDEN
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PLATTEGRONDEN
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PLATTEGRONDEN



W W W . P A S K L A A R W O N E N . N L

KADASTER KAART
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LIJST VAN ZAKEN
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LIJST VAN ZAKEN
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LIJST VAN ZAKEN
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LIJST VAN ZAKEN



Ook je woning verkopen?

De verkoop van je eigen woning is een
grote stap in je leven. Ik, Wendy van
Pasklaar Wonen, help je hier graag bij.
Kies uit één van de twee pakketten en
vraag een vrijblijvende offerte aan.

Uiteraard kunnen we de PASsie voor jouw
woning ook delen en kunnen we samen
jouw woning verkopen met het ‘Gedeelde
PASsie’ pakket. Met dit pakket doe jij de
bezichtigingen en ik regel de rest.

Of kies jij voor het ‘PASklaar all-in’ pakket
waarbij ik jouw woning verkoop? Ik zal er
dan voor zorgen dat alles tot in de puntjes
verzorgd wordt.

Ben je benieuwd naar de verschillende
pakketten? Kijk op mijn website voor
meer informatie.

Wil je een door jou op maat gemaakte
offerte , neem dan vrijblijvend contact
met me op. 

"Je weet me te vinden"
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SCAN DE CODE VOOR MEER
INFORMATIE!



Hulp nodig bij  de aankoop van je
droomwoning ?

Heb je een huis op het oog in Weert of
omgeving? Dan is het misschien tijd om
een aankoopmakelaar in te schakelen
welke je van A tot Z kan begeleiden bij
deze belangrijke stap in je leven.

Ik help je graag! 

Starten we het aankoop proces dan bied
ik je de service van het bezichtigen van de
woning, tot het voeren van de
onderhandelingen en het bijstaan van het
gehele traject tot aan de notaris.

Ik onderzoek graag samen met je of we je
droomhuis kunnen bemachtigen. 
Met mijn achtergrond en passie voor
bouwkunde kan ik je alles vertellen over
de staat van de woning, verborgen
gebreken en eventuele
verbouwingsmogelijkheden.

Het is voor mij een uitdaging om tijdens
de bezichtigingen de juiste vragen te
stellen zodat we later niet voor
verrassingen komen te staan.
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VOORDELEN AANKOOPMAKELAAR

Goede begeleiding en advies wat bij
jou past
 Samen doen we de bezichtiging
Bouwkundig advies
Scherpe prijsonderhandeling
Zekerheid en controle
koopovereenkomst
Gedegen juridisch vooronderzoek

BENIEUWD NAAR MIJN
MEERWAARDE BIJ DE AANKOOP
VAN EEN WONING? SCAN DE
CODE VOOR MEER INFORMATIE!



Vanuit ervaringen uit het verleden
hebben we bewust gekozen om juist
niet met een van de in Weert allom
bekende grotere makelaarskantoren
in zee te gaan. Pasklaar Wonen heeft
bewezen dat het wel degelijk écht
anders kan in makelaarsland: op een
beschaafde manier zaken doen. Geen
mooie praatjes en / of virtuele beloftes,
maar luisteren naar wensen,
meedenken en adviseren in het aan-
en verkoop traject, helder
communiceren, maar bovenal een
grondige kennis van de markt waar
een reële en efficiënte aan- en verkoop
strategie op afgestemd wordt. En dat
alles tegen een concurrerend tarief,
zeker met de huidige actie ‘ik ga gratis
mee als aankoopmakelaar’. Aan te
raden: Jazeker!

W W W . P A S K L A A R W O N E N . N L

REFERENTIES

Wendy van Pasklaar Wonen is een
onwijze topper! Onze eerste gesprek
voelde gelijk goed en was een match.
Tijdens de kijkdagen hield Wendy ons
up to date, communicatie was heel
fijn. Tijden de verkoop zijn we tegen
wat dingen aangelopen met onze
kopers. Wendy heeft ons hier zo
enorm goed onbegeleid. Situatie was
niet altijd even makkelijk, maar door
Wendy is deze zeker wel dragelijk
gemaakt. Wij zijn enorm blij dat
Wendy onze makelaar is.
Zeer professioneel en weet waar ze het
over heeft. En weet het enthousiasme
van ons over te brengen naar
potentiële kopers. Bij vragen krijg je
snel antwoord en ze houd woord. Al
met al zeer zeker het aanraden waard.
Bedankt Wendy voor de vlotte
verkoop.

VERKOOP AANKOOP

MEER REVEUWS OP
WWW..PASKLAARWONEN.NL
SCAN DE CODE



Pasklaar Wonen en 
de SNS bank

Goede ervaringen met SNS bank Weert
Bij het verkopen van je woning maar ook
bij het aankopen van een nieuwe woning
is het van belang om jouw financiële
situatie goed in beeld te krijgen. Hiervoor
werk ik regelmatig samen met financieel
adviseurs Geert Teluij en Jeroen
Bijsterveld van SNS in Weert. 

Wat betekent dit voor jou?
Deze fijne samenwerking met de SNS
heeft ook voor jou voordelen. Bij de
aankoop of verkoop van jouw woning is
het namelijk van belang om eerst je
financiële situatie inzichtelijk te maken.

Op deze manier kunnen we gerichter
zoeken naar jouw droomhuis, een scherpe
verkoopprijs vaststellen, wensen creëren,
mogelijkheden onderzoeken en
fantaseren over een mooie toekomst.

Daarnaast is het ook fijn als we snel en
vakkundig de financiële situatie van een
mogelijke koper in beeld krijgen om de
verkoop van jouw woning te bespoedigen.
Onze fijne samenwerking zorgt voor
snelle en transparante communicatie, een
goede sfeer, vakkundigheid, complete
service en een frisse blik op jouw
toekomst.
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SCAN DE CODE VOOR MEER
INFORMATIE!



BOENDER 17  6003  EA  WEERT
 

T .  0495  -  23  00  64  /  06  -  15  499  454
INFO@PASKLAARWONEN. NL
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Volg ons op onderstaande socials


