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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 € 189.000,- K.K.

Aanvaarding In overleg

Bouw

Soort woonhuis Appartement

Bouwjaar 1983

Oppervlakten en inhoud

Wonen 46 m²

Overige inpandige ruimte 0 m²

Gebouwgebonden buitenruimte 9 m²

Externe bergruimte 8 m²

Perceel 0 m²

Inhoud 169 m³ 

Indeling

Aantal slaapkamers 1

Aantal badkamers 1

Aantal woonlagen 1 gelegen op 4

Energie

Energielabel C

Verwarming CV-ketel 

Warm water CV-ketel

Tuin

Ligging balkon Zuid-westen

Hoofdtuin Balkon

Parkeren

Soort parkeer gelegenheid openbaar

KENMERKEN

Voor meer informatie check onze website.



ALGEMEEN

Starters opgelet! Schitterend, luxe
topappartement, geheel gerenoveerd in 2020,  
met heerlijk balkon in een groene omgeving
op 30 minuten van Eindhoven. 

Dit appartement is instapklaar en van alle
gemakken voorzien! Lees snel verder om
meer over dit appartement te weten te
komen.

LOCATIE 

Gelegen op een rustige en kindvriendelijke
locatie in de wijk Graswinkel, in de directe
nabijheid van scholen, speelveldjes en diverse
winkel-, zorg- en sportvoorzieningen. 

Het Weerter stadscentrum en NS-
Intercitystation zijn binnen enkele minuten
bereikbaar. 

Vanuit de woning is er een goede verbinding
naar de autosnelweg A2 Maastricht -
Eindhoven en diverse belangrijke
uitvalswegen.
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IN ÉÉN OOGOPSLAG

Woonoppervlakte 46 m²
Inhoud van de woning 169 m³
Gebouwgebonden buitenruimte 9 m²
Alles kunststof kozijnen HR++ glas
1 slaapkamer
Bijkeuken
Gezamenlijke berging op begane grond 8
m²
Energielabel C
Keuken 2020
Badkamer 2020
CV ketel 2010

INDELING

Centrale ontvangsthal. Brievenbussen en
meterkasten. Gezamenlijke bergruimte op de
begane grond voor het stallen van onder
andere fietsen.

Ontvangsthal, werkkast met CV-ketel type
Nefit HR (2010). Nis voor de kapstok. 

Vanuit de hal toegang tot de woonkamer.
Woonkamer met mooie pvc laminaatvloer,
open keuken en toegang tot het balkon.
Gehele appartement heeft mooi glad
gestucte wanden. Het balkon is op het zuid-
westen gelegen en heeft uitzicht over de
groenvoorzieningen. 
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INDELING

De keuken welke geheel vernieuwd is in 2020
is voorzien van inbouwapparatuur zoals
oven/magnetron, vaatwasser, koelkast,
gaskookplaat, en een mooie afzuigkap.

BIJKEUKEN
De bijkeuken is luxe afgewerkt en voorzien
van kastjes voor spullen in op te bergen.
Aansluitingen voor het witgoed en een extra
werkblad wat handig is voor bijvoorbeeld het
vouwen van de was of het plaatsen van extra
keukenapparatuur.

INDELING

Mooie ruime slaapkamer met hier heerlijk
zachte vloerbedekking. Wanden zijn mooi
strak gestuct. Kozijn is ook van kunststof met
HR++ glas en voorzien van een vliegen hor. 

BADKAMER
Geheel betegelde luxe badkamer met
inloopdouche, regendouche,
thermostaatkraan, glazen douchewand met
schuifdeur, badmeubel met mengkraan en
wastafel. In de badkamer ook het hangend
toilet. Deze badkamer is ook vernieuwd in
2020. 
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PARKEREN

Buiten is voldoende en gratis parkeerruimte
voor meerdere auto's.

De Groenling is een doodlopende straat in de
rustige woonwijk Graswinkel. Het
appartement ligt op de bovenste verdieping
en biedt door de zeer stille ligging een
geweldig wooncomfort. Vóór het
appartementencomplex ligt een mooi
grasveld en rondom het gebouw is veel
parkeergelegenheid. Het centrum en het
station van Weert liggen op 5 fietsminuten
afstand, en er is een openbare basisschool op
2 loopminuten afstand.
Het appartement is in 2020 geheel verbouwd
en o.a. voorzien van een luxe keuken, luxe
badkamer, kunststof kozijnen enz..

Wordt dit leuke instapklare appartement jouw
heerlijke thuis? Bel nu voor een bezichtiging
en we gaan snel kijken.
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BEZICHTIGING
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PLATTEGRONDEN
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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.

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

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!



Bouwkundige
begeleiding

Mijn passie voor woningen, bouwkunde en
alle bijkomende technische aspecten is
enorm gegroeid in de afgelopen jaren. Ik
weet toevallig zelf hoe het voelt om je eigen
droomwoning te bouwen.

Sta jij ook aan de start van het bouwen van
een nieuwe woning? Ik help je graag bij de
begeleiding van het gehele traject. Met mijn
achtergrond en de opleiding bouwkunde,
neem ik alle zorgen uit handen, weet de juiste
contacten te leggen en ben een echte
problemsolver.
Ik vind het een uitdaging om van een mooi
stuk grond een omgeving te creëren die voor
iedereen als thuis aanvoelt.
Zullen we deze uitdaging samen aangaan? En
jouw droomhuis bouwen?

Zin om te starten met bouwen?
Ook zoveel zin om te starten met bouwen
maar je weet niet waar je moet beginnen en
wat er allemaal bij komt kijken? Neem dan
vrijblijvend contact met mij op en dan kijken
we samen wat er allemaal moet gebeuren.

Welke verschillende stappen/fases zijn er
tijdens de bouw.
Hoe moet ik een bouwbegroting
opstellen?
Wanneer plan ik wie en wat
Onvoorziene problemen, hoe pak ik dat
aan?
Worden zaken wel uitgevoerd zoals
besproken?

Waar loop je o.a. tegenaan:

Dit is een kleine greep uit zaken die je tegen
kan komen.
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SCAN DE CODE VOOR MEER
INFORMATIE!



Interieur ontwerp

Heb je je droomhuis al gekocht of ben je van
plan dit te gaan doen? Maar kan je nog
moeilijk door het oude interieur heen kijken?
Dan heb ik de ultieme oplossing voor je. Met
mijn 3D ontwerpen en interieur en
kleuradvies, geef ik je een nieuw en
realistisch beeld van een mogelijke nieuwe
werkelijkheid.

Ik kijk graag samen met je naar de juiste
indeling van je woning. Ik probeer ruimtes
efficiënt voor je in te richten en probeer met
een toffe uitstraling van het interieur je
enthousiast te maken voor je nieuwe thuis.

Uiteraard bied ik een 3D presentatie ook aan
bij de verkoop van je woning. Dit geeft weer
een extra touch om de potentiële koper van
jouw woning enthousiast te krijgen voor de
koop. Het biedt vaak nieuwe inzichten.

Ook zin in een nieuw interieur?

Zullen we samen eens kijken wat jouw
wensen zijn in een woning en hoe je die kunt
verwezenlijken? Benieuwd wat ik hierin voor
jou kan betekenen? Laten we eens samen
onder een kop koffie kijken naar de
mogelijkheden. Uiteraard is een eerste
gesprek geheel vrijblijvend.

Ben je benieuwd naar de ideeën voor jouw
woning en hoe dat eruit kan komen te zien,
en vind je het zelf moeilijk om hier een
voorstelling van te maken? Neem dan even
contact met mij op.
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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!
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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

Je overweegt om je woning te gaan verkopen, maar je wilt eerst een indicatie
hebben van de huidige marktwaarde.
Je wil graag weten hoe je woning momenteel in de markt ligt en op welke
termijn verkoop haalbaar is.
Er zijn geen kosten of verplichtingen: de waardebepaling is gratis en geheel
vrijblijvend.
Je kunt eenvoudig een aanvraag doen, vul je gegevens in op de website, of bel
me op één van onderstaande telefoonnummers en we nemen contact op.
De afspraak wordt snel ingepland.

Volg ons op onderstaande socials

Gratis waardebepaling

SCAN DE CODE EN VRAAG JE
GRATIS WAARDEBEPALING AAN


