Heerlerbaan 157 n
6418 CC Heerlen
Vraagprijs: € 79.000,-- k.k.

HEERLERBAAN 157 N HEERLEN
OMSCHRIJVING

Omschrijving:
Op een fraaie locatie in Heerlen zuid op de tweede etage gelegen gelijkvloerse twee kamer
appartement met balkon en berging in het souterrain. De woning is voorzien van kunststof kozijnen
met dubbele beglazing. De inbouwkeuken is voorzien van de volgende apparatuur: keramische
kookplaat, afzuigkap, oven, koelkast en een vriezer. Verwarming en warmwatervoorziening door
middel van een Vaillant VR combi c.v.-ketel (eigendom, bouwjaar circa 2017). De VVE bijdrage is
thans maandelijks € 70,35.
De indeling is als volgt:
Begane grond:
Entree, hal, intercom en een lift installatie. In het souterrain bevindt zich de berging.
Tweede verdieping:
Hal/entree, intercom, c.v.-ruimte, vaste kast, badkamer met vaste wastafel, toilet, douchecabine,
design radiator en een wasmachine aansluiting; woonkamer, openkeuken met diverse apparatuur;
slaapkamer, balkon.

Bijzonderheden:



Aanvaarding in onderling overleg.
Bouwjaar 1980.
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KENMERKEN

Bouwvorm
Soort woning
Type woning
Kwaliteit woning
Bouwjaar
Ligging

Appartement
bovenwoning
Normaal
1980
In gewilde woonwijk en in bosrijke omgeving

Indeling
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Overige inpandige ruimte
Inhoud
Aantal kamers
Aantal slaapkamers
Aantal woonlagen

55 m²
0 m²
0 m²
175 m³
2
1
1 woonlaag en een berging

Energie
Verwarming
C.V. Ketel
Warmwater
Isolatie
Combiketel
Brandstof
Eigendom/Huur

C.V. Ketel
Vaillant VR
C.V. Ketel
Dubbel glas
Ja
Gas
Eigendom

Buitenruimte
Tuin
Achterom
Kwaliteit tuin

Balkon
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Parkeergelegenheid
Garage

Openbaar parkeren

Dak
Soort dak

Plat dak

Overig
Onderhoud binnen
Onderhoud buiten
TV-kabel

Goed
Goed
Ja

HEERLERBAAN 157 N HEERLEN
PLATTE GROND

INFORMATIE

BROCHURE
Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling van deze informatie is
betracht, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de vermelde
gegevens.
UITNODIGING
Deze informatie wordt aan meerdere personen verstrekt, aan deze gegevens kunnen geen
rechten worden ontleend. De aanbieding van dit object dient te worden gezien als een
uitnodiging om in onderhandeling te treden.
BEZICHTIGING
Een bezichtiging is geheel vrijblijvend en wordt alleen gepland via de dienstdoende
makelaar. Wij maken hier graag voldoende tijd voor vrij. Wij stellen het op prijs als u uw
bevindingen binnen een week na bezichtiging aan ons kenbaar maakt.
ONDERZOEKSPLICHT
De onroerende zaak moet bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen bezitten
die voor een normaal gebruik nodig zijn. Verkoper staat in voor de afwezigheid van
gebreken die dit normale gebruik belemmeren, tenzij deze bij koper kenbaar waren op het
moment dat de koopovereenkomst tot stand kwam. Voor de afwezigheid van andere
(verborgen) gebreken hoeft verkoper in beginsel niet in te staan. Het risico hiervoor berust
bij de koper. Een koper wordt desgewenst in de gelegenheid gesteld om voorafgaande aan
de aankoop het nodige (bouwkundige) onderzoek te (laten) verrichten.
VOOR DE BIEDING
Wij gaan ervan uit dat u, voordat u een bod uitbrengt op de onroerende zaak, onderzoek
heeft verricht naar alle aspecten die in het algemeen en voor u in het bijzonder van belang
zijn bij het nemen van uw aankoopbeslissing. Daartoe behoort uiteraard het bestuderen
van deze brochure, het inwinnen van informatie bij de gemeente en een onderzoek naar
uw financiële mogelijkheden.
AANKOOPMAKELAAR
Het kan natuurlijk; het aangeboden huis in deze brochure wordt toch niet uw toekomstige
thuis. Niet getreurd! Brandsma Vastgoed woningmakelaardij denkt graag pro-actief met u
mee en begeleidt u met alle plezier in uw verdere zoektocht. Ook als u interesse heeft in
een huis dat aangeboden wordt door een andere makelaar. Wij gaan graag met u mee als
aankoopmakelaar: de deskundige adviseur die uw belangen behartigt. Neem hierover
gerust contact met ons op.

INFORMATIE

UITBRENGEN BOD
Bij het uitbrengen van een bod is niet alleen het bedrag van belang, maar dient u zich ook
duidelijk uit te spreken over onder andere de navolgende zaken:
- eventuele ontbindende voorwaarde(n);
- de gewenste datum van aanvaarding;
- laten uitvoeren van bodemonderzoek;
- laten uitvoeren van een bouwkundig onderzoek;
- aanvullende condities en voorwaarden.
Over ontbindende voorwaarden en aanvullende condities moeten partijen het gezamenlijk
eens worden. Als bieder krijgt u namelijk niet automatisch een ontbindende voorwaarde
voor bijvoorbeeld de financiering. U dient dit expliciet bij uw bod te vermelden.
ZEKERHEIDSSTELLING
De waarborgsom/bankgarantie is 10% van de koopsom. De koper dient deze binnen 4 weken
na de wilsovereenkomst bij de desbetreffende notaris te deponeren.
GUNNING
Verkoper behoudt zich het recht voor het object te gunnen aan de gegadigde van zijn keuze.
NVM
Brandsma Vastgoed woningmakelaardij is lid van de Nederlandse Vereniging van Makelaars
en Taxateurs in onroerende goederen.
ONAFHANKELIJKHEID
Brandsma Vastgoed woningmakelaardij is niet actief op het gebied van hypotheken en
verzekeringen. Bovendien zijn er geen afspraken met financiers of verzekeraars, waardoor
het belang van de klant optimaal is gewaarborgd.
UW EIGEN WONING
Wilt u uw eigen woning verkopen? Staat uw huis al lang te koop en wilt u graag een second
opinion? Bij Brandsma Vastgoed woningmakelaardij bent u aan het juiste adres! Neem
hiervoor gerust contact met ons op. Wij zijn graag vrijblijvend bereid om u te informeren
over wat wij gedurende het volledige verkoopproces voor u kunnen betekenen.
GEGEVENS BRANDSMA VASTGOED
Brandsma Vastgoed woningmakelaardij
Akerstraat 36
6411 HB Heerlen
T: 045 – 571 35 51
M: 06 – 22 96 40 94
info@brandsma-vastgoed.nl
www.brandsma-vastgoed.nl

