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Graaf Reinaldstraat 1,  ROERMOND. Gelrestraat 18,  ECHT.  Telefoon (0475) 335 225 w w w.jackfrenken.nl

WOONKRANT

Neeldervelt
Neeldervelt is de nieuwe woonomgeving, in het stadsdeel Maasniel, aan de noordoostzijde van Roermond. 
Neeldervelt biedt naast projectmatige twee-onder-één-kapwoningen en ééngezinswoningen plek aan
vrije sectorkavels waar toekomstige bewoners zelf aan de slag kunnen.  

Daar staan tenminste huizen in!
Al meer dan 30 jaar het grootste woningaanbod van Midden-Limburg



Kijk  voor  ons vol ledig aanbod op w w w.jackfrenken.nlKijk  voor  ons vol ledig aanbod op w w w.jackfrenken.nl

Vraagprijs € 218.000,- k.k.

-  Vrijstaand geschakelde woning gelegen in het 
centrum

-  Met extra verlengde ‘garage’
- Met kantoor op begane grond

Beegden
Eindstraat 21

Vraagprijs € 229.500,- k.k.

-  Keurig verzorgde vrijstaande gezinswoning
-  Met extra lange garage (11 m) en carport
- Rustig gelegen op perceel van 440m3

Beegden
Leonardusstraat 11

Vraagprijs € 245.000,- k.k.

-  Vrijstaande woning met bijzondere architectuur
- Riante garage en overkapping
- Woning met leefkeuken en grote hobbyruimte

Beegden
Braambos 8

Vraagprijs € 399.000,- k.k.

-  Idyllisch gelegen landhuis met vrij uitzicht
-  Geschikt voor dubbele bewoning, mantelzorg of 

kantoor aan huis
- Prima isolatiepakket

Beegden
Nieuwstraat 9

Vraagprijs € 465.000,- k.k.

-  Boerderijwoning met schuur op perceel van 1.570m2

- Met charmante Bed & Breakfast annex gastenverblijf 
- Gelegen in ’t centrum van Beegden

Beegden
Eindstraat 24

Vraagprijs € 199.500,- k.k. 

-  Halfvrijstaande woning met ruime garage,
grote tuinberging

- Riante achtertuin met vrij uitzicht, perceel 815m²
- Ligging bij Beegderheide

Beegden
Heerstraat Noord 49

Vraagprijs € 298.000,- k.k.

- Gemoderniseerde 2^1 kapwoning met aanbouw 
-  Met moderne keuken en badkamer
- Ruime gezinswoning op leuke plek in de wijk Sleydal

Heel
Teggert 13

Vraagprijs € 319.000,- k.k.

-  Riante klassieke voormalige ambtswoning
- Geschikt als werken aan huis of dubbele bewoning
-  Gelegen in het centrum direct bij winkelvoorzienin-

gen

Heel
Dorpsstraat 82

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

-  Grote vrijstaande boederijwoning op ruim perceel
-  Met 4 slaapkamers, leefkeuken en hobbyruimte op 

1e verdieping
- Inpandige werkplaats van 42 m2.

Heel
Daalzicht 1

Vraagprijs € 237.500,- k.k.

-  Vrijstaande woning met riante achtertuin
- Voorzien van uitbouw woonkamer en bijkeuken
- 3 slaapkamers, garage en eigen achterom

Linne
Molenweg 27

Vraagprijs € 374.000,- k.k.

-  Statig vrijstaand herenhuis met inpandige garage en 
ruime tuin

- Gelegen aan de dorpsrand van Linne
- Behoort tot gem. Maasgouw

Linne
Processieweg 15



Kijk  voor  ons vol ledig aanbod op w w w.jackfrenken.nl

Vraagprijs € 600.000,- k.k.

- Luxe villa met bedrijfshal 375m2
- Ligging nabij A73 en A2
-  Hoog afwerkingsniveau, comfortabel wonen en 

werken

Linne
Leppingtonstraat 3

Vraagprijs € 298.500,- k.k.

-  Zeer exclusief afgewerkt penthouse met 130 m2 
woonoppervlak en dakterras van 48 m2

- Gelegen nabij het centrum van Maasbracht.

Maasbracht
Zuidsingel 2 B

Vraagprijs € 485.000,- k.k.

-  Vrijstaande jaren ‘30 villa met 170 m2 praktijkruimte
- Gelegen op uitstekende locatie bij het centrum
- Op riant perceel van 1870 m2

Maasbracht
Wilgenlaan 6

Vraagprijs € 285.000,- k.k.

-  Luxe afgewerkt vrijstaand woonhuis met grote 
garage

- Woonkamer 43m², separate eetkeuken en bijkeuken
- 3 Mogelijk 4 slaapkmrs, luxe badkamer, fraaie tuin

Stevensweert
De Hoogestraat 2

Vraagprijs € 80.000,- k.k.

- Luxe afgewerkt ideale startersappartement
- Fraaie keuken en badkamer, mooi balkon
- Loopafstand van centrum Echt en het NS-station

Echt
Narcissenstraat 152

Vraagprijs € 185.000,- k.k.

-  Ruime 2 onder 1 kapwoning met grote aanbouw
- Gezinswoning met berging, kelder en carport
- Rustige en fi jne lokatie

Thorn
Luiksestraat 5

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

-  Karakteristiek vrijstaande woning
(2006-2008 gerenoveerd)

-  Multifunctionele schuur (120 m2) en buitenberging
- Gelegen op riant perceel 1.248 m2

Stevensweert
Eiland 13

Vraagprijs € 375.000,- k.k.

-  Karakteristiek, verrassend ruim (966m³!) woonhuis
-  Ruime living, woonkeuken, 3 mog. 4 slaapkamers,

2 badkamers
- Separate woonstudio

Maasbracht
Molenweg 92

Vraagprijs € 95.000,- k.k.

-  Maisonette (±90m²) gelegen in rijksmonument
-  Gesitueerd aan rand v/h centrum en nabij

verbingenswegen
- 2slpk, badk,woonk 26m² en veel bergruimte

Echt
Bovenste Eind 6 a

Vraagprijs € 149.000,- k.k.

-  Karakteristiek herenhuis (jaren ‘30)
-  Gelegen op perceel 441 m2-Tussen landerijen

met vrij uitzicht

Echt
Maasbrachterweg 98

Vraagprijs € 200.000,- k.k.

-  Verrassend ruime 2^1 kapwoning (500m³)
-  Grote garage (33m²), woonkamer (37m²), separate 

eetkeuken
-  Een rustige locatie en mooi perceel van 255m²

Echt
Prinses Margrietstraat 15
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Vraagprijs € 119.000,- k.k.

-  Ruime 4 p.vakantiewoning gelegen op fraaie kavel 
van 277m2

- 2 slaapkamers, badkamer
- Royale woonkamer, open keuken met luxe installatie

Susteren
Hommleweg 2-R159

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

- Ruime vrijstaande woning met inpandige garage
- Gelegen op perceel van 448m2 op centrale locatie
- Woonkamer 36m2, keuken 16m2, 4 slaapkamers

Echt
Lariksstraat 18

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

- Karakteristiek herenhuis (800 m3!) met royale tuin
-  Woonkamer 32 m2, woonkeuken 32 m2, 4 slaap-

kamers
- Multifunctionele tuinkamer  24m2

Echt
Peijerstraat 25

Vraagprijs € 449.000,- k.k.

-  Exclusieve en moderne villa (2009) met vrijstaande 
garage

- Zeer hoogwaardig afgewerkt
- Gelegen op fraai perceel 564 m2 met veel privacy

Roosteren
Lage Bongerd 2 b

Vraagprijs € 289.000,- k.k.

- Luxe afgewerkt en sfeervolle woning (540 m³)
- Met inpandige garage(30m²)en ruime overkapping
- Woonk. 41m², sep. keuken, perceel 403m²

Sint Joost
Sint Joosterbaan 19

Vraagprijs € 324.000,- k.k.

-  Karakteristiek woonboerderij met schuur en grote 
garage

- Op 2500m2 met vrij uitzicht, in ‘02 en ‘07 gerenoveerd
- Met diverse gebruiksmogelijkheden

Sint Joost
Rijksweg Noord 55

Vraagprijs € 269.000,- k.k.

- Charmante jaren ‘50 woning op perceel van 950m2
- Originele details nog allemaal aanwezig
-  Met grote garage (36m2), woonkamer 45m2 en

4 slaapkamers

Susteren
Oude Rijksweg Noord 29

Vraagprijs € 270.000,- k.k.

-  Luxe afgewerkte twee-onder-een-kapw. met garage
-  Ruime living, luxe keuken, 3 slaapkamers, werkkamer 

op 2e verdieping
- Mooi aangelegde tuin met optimale privacy

Echt
Grote Tiend 6

Vraagprijs € 189.000,- k.k.

- Goed onderhouden levensloopbestendige woning
- Met 3 slaapkamers en 2 badkamers
- Leuke locatie in een jonge wijk

Herten
Marga Klompestraat 10

Vraagprijs € 224.500,- k.k.

-  Moderne, instapklare hoekwoning met garage
- Luxe keuken in aanbouw
- In verkeersluwe straat, achterzijde vrij gelegen

Herten
Pastoor Drehmannsstraat 18

Vraagprijs € 375.000,- k.k.

-  Architectonische villa, hoogwaardige afwerking, 
energiezuinig

- Tuin op het zuiden, overdekt terras, ruime garage
- Geschikt voor 1 of 2 personen

Herten
Paterskuil 16
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Vraagprijs € 387.500,- k.k.

- Moderne en comfortabele vrijstaande gezinswoning
-  Gelegen in Oolderveste in een mooie, brede, rustige 

straat
- Nabij de Oolderplas en de A73

Herten
Sint Michaellaan 24

Vraagprijs € 419.000,- k.k.

-  Charmante jaren ‘30 woning met verrassend
   ruimtelijke indeling
- Leefkeuken en kinder-/hobbykamer, luxe afwerking
- Landelijk doch niet afgelegen

Roermond
Spikkerweg 161

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

-  Halfvrijstaand woonhuis met garage, luxe keuken,  
4 slaapkamers

- Tuin met overdekt terras en achterom
- Begane grond is volledig gemoderniseerd

Roermond
Venloseweg 39

Vraagprijs € 139.000,- k.k.

-  Charmant 2-kamer appartement met fraai balkon
-  Gelegen hartje centrum met parkeren in directe 

nabijheid
- Keurige afwerking, instapklaar

Roermond
Swalmerstraat 39 e

Vraagprijs € 139.500,- k.k.

-  Verrassend stadsappartement met 2 slaapkamers en 
terras

- Royale living met optimale lichtinval
- Hartje centrum met alles op loopafstand

Roermond
Zwartbroekstraat 37 c

Vraagprijs € 149.750,- k.k.

-  Appartement gelegen op parterre van monumentaal 
herenhuis.

-  Het appartement beschikt over een royale woonka-
mer en knusse patiotuin

Roermond
Minderbroedersstraat 11

Vraagprijs € 189.500,- k.k.

-  Ruime instapklare woning met overdekt terras en 
eigen achterom

-  V.v. 3 slaapkamers, vaste trap naar zolder
- Carport en berging aan achterzijde

Roermond
Florasingel 25

Vraagprijs € 219.000,- k.k.

-  Instapklare hoekwoning met garage en mooi 
omsloten tuin

- Luxe badkmr, moderne keuken, 3 nette slaapkamer
- Op toplocatie in Maasniel

Roermond
Schout Offermanstraat 8

Vraagprijs € 195.000,- k.k.

-  Leuk gelegen 2-kapper met garage en omsloten tuin
-  Vaste trap naar 2e verdieping, geschikt voor div. 

doeleinden
- Nabij uitvalswegen en voorzieningen

Roermond
Zonnedauwhof 123

Vraagprijs € 219.000,- k.k.

-  Charmante jaren ‘30 woning met vaste trap naar 
2e verdieping

- Goede staat van onderhoud en isolatievoorz.
- Op loopafstand dag. voorzieningen

Roermond
Prinsesselaan 7

Vraagprijs € 250.000,- k.k.

-  Riante vrijstaande woning met vrijstaande garage
-  Achtertuin op het zuid-westen met veel privacy
- 3 ruime slaapkamers, praktische bijkeuken

Roermond
Valkenhorst 10

Vraagprijs € 259.000,- k.k.

- Charmante jaren ‘30 woning op toplokatie gelegen
- Mooie patiotuin met aparte serre / wintertuin
- In 2011 op vele fronten gemoderniseerd

Roermond
Swalmerstraat 63
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Informatie en verkoop: 

In de groen opgezette woonwijk Neeldervelt, met voorzie-
ningen als het Retailpark, welnesscenter Dennenmarken en 
de Huis & Tuinboulevard op steenworp afstand is aandacht 
voor groen geluk. Het zelf verbouwen van je eigen groenten 
en fruit in de volkstuinen of heerlijk buiten spelen en klimmen 
met de kinderen in de nieuwe speeltuin.
In deze nieuwe woonwijk worden 179 woningen gerealiseerd 
in diverse type, maar is er ook volop ruimte voor particulier 
opdrachtgeverschap.

Deze zomer start de verkoop van de eerste fase die bestaat uit 
eengezinswoningen, twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaand 
geschakelde woningen en grote bouwkavels.

Schrijf je in op onze website of volg ons op Facebook en 
ervaar zelf het groene geluk!

Ontwikkeling:

facebook.com / Neeldervelttel.: 0475 - 335 225

www.neeldervelt.nl

In het stadsdeel Maasniel, aan de noord-
oostzijde van Roermond wordt een nieuw 
woningbouwplan ontwikkeld: Neeldervelt.
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Vraagprijs € 289.000,- k.k.

-  Ruime vrijstaande gezinswoning met grote slaap-
kamers

- Bijkeuken, inpandige garage, vaste trap naar 2e verd.
- Ruime living , overdekt terras

Roermond
Brikkenoven 11

Vraagprijs € 289.500,- k.k.

-  Keurig onderhouden ruim appartement op top-
locatie

-  Royale living met uitzicht op het Munsterplein
- Op loopafstand van alle dagelijkse voorzieningen

Roermond
Hamstraat 50 d

Vraagprijs € 319.000,- k.k.

-  Bijzondere vrijstaande woning in cedarhout 
- Met leefkeuken en 3 zeer ruime slaapkamers 
- Charmante gezinswoning met nieuwe keuken

Roermond
Maalbroek 108 a

Vraagprijs € 345.000,- k.k.

-  Mediterraanse villa met riante dubbele garage
- Vrij gelegen met mooi uitzicht
-  Uitstekend geïsoleerd, bouwjaar 2009, onderhouds-

vriendelijke tuin

Roermond
Zandstraat 2 d

Vraagprijs € 349.500,- k.k.

-  Ruime en charmante halfvrijstaande jaren ‘20 woning
- Met achterom, goed onderhouden woning
- 6 slaapkamers, ruim souterrain en 2 dakterrassen

Roermond
Kapellerlaan 130

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

-  Unieke vrijstaande woning met uiteenlopende 
mogelijkheden

- Veel woon- en werkoppervlakte en royaal souterrain
- Technisch goed ondergehouden

Roermond
Karel Doormanstraat 40

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

-  Jong vrijstaand landhuis met moderne touch
- Fraaie woonkamer met open keuken van 78m2
- Rustig gelegen, diepe achtertuin op zuidoosten

Roermond
Spikkerweg 151 c

Vraagprijs € 375.000,- k.k.

-  Bijzondere halfvrijstaande ruime boerderijwoning 
met grote garage

-  3 slaapkamers, 2 badkamers en kantoor
- Fraai en charmant met grote tuin

Roermond
Broekhin Noord 4

Vraagprijs € 398.000,- k.k.

-  Unieke jaren ‘50 villa op royaal (945 m2) perceel en 
met optimale privacy

-  Verrassend ruime en speelse indeling met uiteen-
lopende mogelijkheden

Roermond
Beemdenlaan 4

Vraagprijs € 400.000,- k.k.

-  Vrijstaande gezinswoning op een mooie en rustige 
lokatie

-  3 slaapkmrs, ruime badkmr, tuin met veel privacy
- Ruime inpandige garage

Roermond
‘t Schiltjen 10

Vraagprijs € 429.000,- k.k.

-  Verrassende sfeervolle vrijstaande woning op mooi 
perceel gelegen

-  In ‘03/’04 en ‘09 op alle fronten gemoderniseerd
- Op toplocatie in wijk Roer-Zuid

Roermond
Evenkamp 25

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

-  Exclusief luxe appartement op toplocatie gelegen
-  Royale living, 2 balkons, en eigen parkeeplaats in 

souterrain
- Op loopafstand van het centrum

Roermond
Voorstad Sint Jacob 95



Kijk  voor  ons vol ledig aanbod op w w w.jackfrenken.nl

Vraagprijs € 495.000,- k.k.

- Zeer goed onderhouden en fraaie vrijstaande villa
-  Levensloopbestendig met 2 badkamers en 3 ruime 

slaapkamers -Riante, fraai aangelegde tuin.

Roermond
Eglantierhof 11

Vraagprijs € 495.000,- k.k.

-  Ruime klassieke villa gelegen op fraaie locatie in 
Roer-Zuid

- Op een steenworp van de binnenstad
- Riant perceel van 1130m2 met tuin op het westen

Roermond
Way Broek 3

Vraagprijs € 579.000,- k.k.

- Unieke villa op toplocatie in Roer-Zuid gelegen
- Speelse indeling en uitstekend onderhoudsniveau
- Optimale en sfeervolle tuin op het zuidoosten

Roermond
Walbreukergraaf 11

Vraagprijs € 625.000,- k.k.

-  Royale boerderijwoning met uiteenlopende mog.
-  Extra werkruimtes op de BG en prachtige tuin met 

zwembad
- Gelegen in landelijk Asenray

Roermond
Dorpsstraat 65

Vraagprijs € 789.000,- k.k.

-  Compleet gemoderniseerde ‘’trendy” villa
- 5 slaapkamers en 2 badkamers
- Voorzien van 50 zonnepanelen.

Roermond
Walbreukergraaf 22

Vraagprijs € 159.000,- k.k.

-  Instapklare woning v.v. 3 slaapkamers
- Nieuwe badkamer en uitbouw op begane grond
- Lage energielasten ivm zonnepanelen

Swalmen
Hertog Arnoldstraat 16

Vraagprijs € 209.000,- k.k.

- Ruime gezinswoning met aanbouw en garage
- 4 slaapkamers, vaste trap naar 2e verdieping, cv 2009 
- Luxe keuken, dubbele beglazing

Swalmen
Hillenraderkamp 6

Vraagprijs € 250.000,- k.k.

- Vrijstaande gezinswoning met serre en garage
-  Leefkeuken 2013, 3 ruime slaapkamers en grote 

badkamer
- Garage met kelder en vliering

Swalmen
Graeterhofweg 19

Vraagprijs € 289.000,- k.k.

- Charmante jaren ‘30 woning met vrijstaande garage 
-  2 badkamers, achtertuin met vrije achterom op ‘t 

zuiden
- nabij “de Swalm”gelegen

Swalmen
Swalmzicht 30

Vraagprijs € 324.500,- k.k.

- Modern afgewerkte en ruim opgezette bungalow
-  Rustig gelegen, keurig onderhouden,optimaal 

geïsoleerd
- Comfortabel en geriefl ijk wonen in alle rust

Swalmen
Zwaansweg 12

Vraagprijs € 449.000,- k.k.

-  Fraai en comfortabel wonen in een sfeervolle jaren 
’30 villa

- Gelegen op riant perceel van 3.510 m2
- Uitstekend onderhouden en ged. gemoderniseerd

Swalmen
Rijksweg Noord 4
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Vraagprijs € 250.000,- k.k.

-  Royale vrijstaande semi-bungalow met riante nieuwe 
garage op ruim perceel

-  Ruime woonkamer, leefkeuken, 2 slaapkamers op 
begane grond

Buggenum
Boonstraat 5

Vraagprijs € 585.000,- k.k.

-  Karaktervol en riant herenhuis op fraai perceel
-  Zeer charmante, gemoderniseerde woning met

5 slpkmrs
- Living 70 m2, grote zolder, tuin met privacy

Buggenum
Dorpsstraat 20

Vraagprijs € 199.500,- k.k.

-  Goed onderhouden 2 onder 1 kapwoning met 
aanbouw

-  Rustige ligging in leuke woonwijk
- Woning met garage en carport

Haelen
Wikke 7

Vraagprijs € 545.000,- k.k.

- Riante goed onderhouden split-level bungalow
- Gelegen op een steenworp van winkels
- Woning met 2 woonkamers, 2 badkamers en 4
   slaapkamers

Heythuysen
Graaf van Hornelaan 15

Vraagprijs € 189.000,- k.k.

-  Goed onderhouden instapklare twee-kapper met 
garage

-  Moderne keuken, verzorgde badkamer
-  Verkeersluwe straat, dichtbij uitvalswegen

Horn
Bosscher-ven 1 a

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

- Charmante vrijstaande jaren ‘30 woning
- 4 Slpkmrs, woonkamer ensuite, werkkamer 23m2
-  V.v. Kunststof kozijnen met dubbel glas, ingebouwde 

rolluiken

Neer
Steeg 7

Vraagprijs € 319.000,- k.k.

-  Bijzondere, speels ingedeelde, vrijstaande
gezinswoning

- Met 4 slaapkamers en een ruime achtertuin
-  Leuke locatie in een rustige wijk

Neeritter
Smaragdstraat 2

Vraagprijs € 159.000,- k.k.

- Te moderniseren hoekwoning met garage
- 4 slaapkamers op de verdieping
- Achtertuin met veel privacy, veel potentieel

Herkenbosch
St.luciaweg 9

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

-  Woonboerderijtje op een charmante plek aan de 
rand van het dorp

- Fraai perceel van 1.815 m2 met tuin op het zuiden
- Uniek uitzicht richting akkers

Herkenbosch
Hammerstraat 41

Vraagprijs € 149.500,- k.k.

-  Ruim wonen nabij centrum
-  Met kelder, aanbouw, luxe keuken
- Volledig gerenoveerd en absoluut `instapklaar`

Sittard
Henri Jonasstraat 27



Een echte gezinswoning die klaar is voor nu, maar zeker ook voor de toekomst. Ruime slaapkamers en een 
vaste trap naar de zolder zorgen voor lekker veel ruimte voor uw gezin. Altijd gedroomd van een eigen 
kleedkamer aan de ouderslaapkamer? Of wilt u de kamers toch liever anders inrichten? Ook geen probleem. 
Want bij Brummelhuis kunt u uw woning helemaal op maat laten aanpassen. Of u met de indeling wilt 
schuiven, een bijkeuken of toch nog liever een uitbouw wilt realiseren met een grote leefkeuken en veranda. 
Dat lijkt een droom, onze Alles-Kan-Villa kan die droom voor u werkelijkheid maken.

Kijk voor meer informatie op
SamenBouwenInRoermond.nl

Kijk voor meer inspiratie op
Brummelhuis.nl

VRIJSTAAND  
WONEN IN ROERMOND?
SAMEN BOUWEN  
WE UW DROOMHUIS

VAN 
MIJN KAVEL
NAAR  
MIJN HUIS

Voorbeeldproject: 4 type woningen Roermond - De Lamersgriend/Oolderveste Prijzen vanaf 419.000,- v.o.n. 
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MIJN HUIS

Voorbeeldproject: 4 type woningen Roermond - De Lamersgriend/Oolderveste Prijzen vanaf 419.000,- v.o.n. 



Kijk  voor  ons vol ledig aanbod op w w w.jackfrenken.nl

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

-  Vrijstaande woning met garage en inpandige 
kantoorruimte

- Fraaie living met veel tuincontact, royale leefkeuken
- Mooi perceel met veel privacy

Herkenbosch
Hoosveld 49

Vraagprijs € 394.000,- k.k.

-  Zeer ruim en fraai opgezette semi-bungalow met 6 
slpkmrs

-  Mooi gelegen in groenrijke omgeving aan de voet 
van de Meinweg

- Tuin op het zuidwesten

Herkenbosch
Van Der Landelaan 6

Vraagprijs € 950.000,- k.k.

-  Statige villa in nationaalpark De Meinweg
- Goede bereikbaarheid (A73/A2)
-  Volledig te moderniseren, eigen tennisbaan en 

inpandig zwembad

Herkenbosch
Stationsweg 92

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

- Mooi en rustig gelegen vrijstaand woonhuis in
   centrum Melick
- Zonnige tuin met goede privacy, 4 slaapkamers
- Woning dient gemoderniseerd te worden

Melick
Marijkelaan 2

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

-  Instapklare vrijstaande woning met kunststof 
kozijnen

-  Luxe leefkeuken met fraai tuincontact
- Badkamer met inloopdouche, 3 mooie slaapkamers

Melick
Dr.meuwissenstraat 21

Vraagprijs € 150.000,- k.k.

- Charmante hoekwoning met royale woonkamer
-  Separate eetkeuken, 3 ruime slaapkamers en luxe 

badkamer
- zonnige tuin

Montfort
Linnerweg 1

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

-  Vrijstaand landhuis met garage, leefkeuken en 5 
slpkamers

-  Levensloopbestendig wonen: badkmr en slpkmr op bg
-Zeer degelijk gebouwd en ruim

Montfort
Heistershof 58

Vraagprijs € 675.000,- k.k.

- Op fantastische lokatie gelegen te moderniseren villa 
- Aan de rand van Landgoed Rozendaal
- 4 slaapkamers, 2 badkamers, 3 garages

Montfort
Drossaartweg 5

Vraagprijs € 698.000,- k.k.

-  Exclusieve boerderijwoning (1.350m3), 2002 - 2007 
geheel gerenoveerd, met grote loods van 420m²

- Bijzonder fraaie gelegen aan de bosrand

Montfort
Vlootveestraat 20

Vraagprijs € 150.000,- k.k.

-  Moderne halfvrijstaande woning, luxe keuken
- Bijkeuken, 3 slaapkamers, royale tuin met achterom
- Mogelijkheid vaste trap naar 2e verdieping

Posterholt
Margrietlaan 29 b

Vraagprijs € 229.000,- k.k.

- Comfortabele gezinswoning met leefkeuken, bijkken
-  Hobbykelder, 3 grote slaapkamers, vaste trap naar 

zolder
- Tuin op zuiden, goed onderhouden

Posterholt
Dr. Schaepmanstraat 5

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

- Unieke vrijstaande jaren 30 woning
- Geheel gerenoveerd met behoud van authenticiteit
- Gelegen in ‘t centrum op een groot perceel

Posterholt
Hoofdstraat 172



Vraagprijs € 299.000,- k.k.

-  Grote gezinswoning met 5 slaapkmrs en luxe badkmr
-  Onderhoudsvriendelijke tuin op ‘t zuiden met 

achterom
- Inpandige garage, bijkeuken,

Posterholt
Streekelsweg 41

Vraagprijs € 150.000,- k.k.

- Verrassend ruime woning met drie 2-persoonskmrs
- Naar eigen wens te moderniseren
- Rustige ligging, ruime garage en carport

Sint Odilienberg
Johan Friso-laan 5

Vraagprijs € 219.000,- k.k.

-  Ruime (460m³) en keurig verzorgde twee-onder-een-
kapwoning met grote inpandige garage (30m²)

-  Gebouwd 2001.
- Ruime living, luxe keuken, 4 slaapkamers

Vlodrop
Gildenlaan 16

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

-  Ruime gezinswon. met aanb., dakkapel en 4 slpkmrs
-  Onderhoudsvriendelijke tuin, riante leefkeuken, 

carport en garage
- Rolluiken, cv 2013,

Vlodrop
Gildenlaan 18

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

- Riante bungalow met 5 slaapkamers en grote garage 
- Perceel 1.408 m2 met vrij uitzicht, gelegen aan Roer
- Dubbele bewoning of beroep aan huis mogelijk

Vlodrop
Tussen De Bruggen 20

Vraagprijs € 449.000,- k.k.

-  Bijzonder sfeervol landhuis op royale kavel
- Rustige ligging, uitstekend afwerkingsniveau
- Stijlvol ingerichte tuin met royale tuinberging

Vlodrop
Schaapweg 11

Ki jk  voor  ons vol ledig aanbod op w w w.jackfrenken.nl

EEN ONTWIKKELING VAN INFORMATIE EN VERKOOP

Jack Frenken makelaars

T 0475 – 33 52 25

  Gelegen aan de Obersgriend

  Woonoppervlakte 153 m²,

  Inhoud 620 m³

  Zeer ruime woonkamer,

 3 slaapkamers,

 vaste trap naar zolder

  Inclusief keuken en badkamer

  Vloerverwarming

  Tuin op het westen

   Prijsindicatia ca.  

€ 350.000 v.o.n.
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2 onder 1 kapwoningen in Roermond
Kijk snel op oolderveste.nl
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