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Al meer dan 30 jaar het grootste woningaanbod van Midden-Limburg

2 APRIL
11:00 - 15:00 UUR

U bent van 
harte welkom!

LIKE US ON 

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

Kom binnen!

Goed gevoel!



Al deze woningen zi jn  t i jdens de op en huizen dag op 2  apri l  a .s.  tussen 11.00 en 15.00 uur  te  b ezichtigen!

Al  deze woningen zi jn  t i jdens de op en huizen dag op 2  apri l  a .s.  tussen 11.00 en 15.00 uur  te  b ezichtigen!

Vraagprijs € 173.000,- k.k.

- Halfvrijstaande nieuwbouwwoning voorzien van 
  2 slaapkamers
- Landelijk gelegen met tuin op het westen

Asenray/Roermond
De Molenweg

Vraagprijs € 589.000,- k.k.

- Moderne splitlevel villa uit 2006 
- Luxe afgewerkt, 2 badkamers, 3 ruime slaapkamers 
- Met vloer-/wand-/plafondverwarming, koeling met 
  LTV-systeem

Herten
Veestraat 35

Vraagprijs € 398.000,- k.k.

- Uitstekend onderhouden bungalow/villa met
 uiteenlopende mogelijkheden 
- Riant souterrain en inpandige garage 
- Oogstrelende tuin rondom

Herten
O� erkamp 2

Vraagprijs € 200.000,- k.k.

- Jonge vrijstaand geschakelde woning op hoeklocatie 
- Keuken en sanitair enkele jaren geleden vernieuwd 
- In wijk ‘Kop van Herten’, nabij uitvalswegen

Herten
Louis Beelstraat 10

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 € 169.500,- k.k.

- Goed onderhouden tussenwoning met royale tuin 
  en achterom 
- Uitbouw voor nog meer leefcomfort en leefkeuken 
- Gelegen op goede locatie in Herten

Herten
Oude Roermondseweg 8

Vraagprijs € 305.000,- k.k.

- Oogstrelende instapklare woning met luxe afwerking
- Verrassende ruimtes en leefkeuken met kookeiland
- Op toplocatie in populaire wijk Oolderveste

Herten
Vestesingel 64

Vraagprijs € 164.500,- k.k.

- Keurig onderhouden halfvrijst. woning met garage 
- Gedeeltelijk voorzien van dubbel glas, spouw- en 
  dakisolatie 
- Diepe achtertuin (13 m) met achterom

Herten
Pastoor Drehmannsstraat 29

Vraagprijs € 97.500,- k.k.

- Opgeknapte tussenwoning op loopafstand van 
  het centrum 
- Woning is v.v. een ruime woonkamer, aparte keuken
- 3 Slaapkamers, vernieuwde badkamer

Roermond
Koninginnelaan 128

Vraagprijs € 89.500,- k.k.

- Tussenwoning met L-vormige woonkamer
- Gesloten keuken, 3 slaapkamers en badkamer
- Gelegen op een centrale locatie

Roermond
De Ruyterstraat 3

Vraagprijs € 95.000,- k.k.

- Hoekwoning met riante tuin op het zuiden,
 doorzon woonkamer
- Gesloten keuken,  3 slaapkamers en badkamer 
- Gelegen op een centrale locatie

Roermond
Antillenstraat 38
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Vraagprijs € 145.000,- k.k.

- Gemoderniseerde hoekwoning met garage 
- Vaste trap naar 2e verdieping en luxe badkamer 
- Op loopafstand dagelijkse voorzieningen

Roermond
Van Riebeeckstraat 1

Vraagprijs € 158.000,- k.k.

- Riante gezinswoning voorzien van 4 slaapkamers 
- Verlengde garage achter de woning gelegen 
- Badkamer in 2014 vernieuwd

Roermond
Ambachtsingel 43

Vraagprijs € 121.000,- k.k.

- Leuke starterswoning op korte afstand
 van centrum gelegen
- Vaste trap naar 2e verdieping
- 3 Volwaardige slaapkamers op verdieping

Roermond
Monseigneur Evertsstraat 16

Vraagprijs € 142.500,- k.k.

- Verrassend stadsappartement met
 2 slaapkamers en terras 
- Royale living met optimale lichtinval 
- Hartje centrum met alles op loopafstand

Roermond
Zwartbroekstraat 37c

Koopsom € 117.500,- k.k.

- Appartementen in complex ‘de Componist’
- Ruim, volledig gerenoveerd
- Schitterend uitzicht op onder andere natuurgebied 
  de Meinweg

Roermond
Mozartstraat 224

Vraagprijs € 165.000,- k.k.

- Keurig instapklaar appartement met uitzicht 
- Eigen berging en parkeerplaats in souterrain 
- Op loopafstand van dagelijkse voorzieningen 
  Maasniel

Roermond
Schepen van der Portenstraat 47

Vraagprijs € 219.000,- k.k.

- Charmante vrijstaande woning uit ‘55 met garage 
- Uniek gelegen aan de rand van de wijk ‘Eigen Haard’
- Ruim perceel met 2 opritten

Roermond
Minister Bongaertsstraat 24

Vraagprijs € 179.000,- k.k.

- Hoekwoning op toplocatie
 in wijk ‘Eigen Haard’ gelegen
- Vaste trap naar 2e verdieping met dakkapellen
- Op loopafstand van centrum en voorzieningen

Roermond
Spoorlaan Noord 127

Vraagprijs € 185.000,- k.k.

- Ruime stadswoning met diepe tuin en achterom 
- Opkamer aan achterzijde met eigen sanitaire 
  voorzieningen 
- Voorzien van 4 slaapkamers op verdieping

Roermond
Kapellerlaan 127

Vraagprijs € 209.000,- k.k.

- Mooi gelegen in de wijk Hammerveld
 op loopafstand van het centrum 
- Ruim app. 3e verdieping, 2 slaapkamers
- Prive berging en parkeerplaats

Roermond
Abdis Adamastraat 62

Vraagprijs € 167.500,- k.k.

- Jonge halfvrijstaande woning met oprit en garage 
- Gelegen op royaal perceel op het zuidwesten 
  gelegen 
- Op korte afstand van het centrum van Roermond

Roermond
Bredeweg 434

Al  deze woningen zi jn  t i jdens de op en huizen dag op 2  apri l  a .s.  tussen 11.00 en 15.00 uur  te  b ezichtigen!

Al  deze woningen zi jn  t i jdens de op en huizen dag op 2  apri l  a .s.  tussen 11.00 en 15.00 uur  te  b ezichtigen!

Vraagprijs € 109.500,- k.k.

- Instapklaar app. met onderscheidende kenmerken 
- Gelegen op de 1e verd. met uitzicht op het groen 
- Op korte afstand dagelijkse voorzieningen

Roermond
Mozartstraat 218



Vraagprijs € 300.000,- k.k.

- Keurig onderhouden ruim appartement op 
  toplocatie 
- Royale living met uitzicht op het Munsterplein 
- Op loopafstand van alle dagelijkse voorzieningen

Roermond
Hamstraat 50d

Vraagprijs € 525.000,- k.k.

- Hoogwaardig gerenoveerde jaren ’30 villa 
- Met onder andere woonkamer en suite, 
  luxe leefkeuken 
- Met eilandopstelling en maar liefst 5 slaapkamers

Roermond
Roerzicht 18

Vraagprijs € 329.000,- k.k.

- Verrassend appartement in hartje centrum gelegen 
- Royale ruimtelijke indeling (totaal ca. 145 m2) en 
  balkon op het zuiden 
- Eigen parkeerplaats en berging

Roermond
Swalmerstraat 116

Vraagprijs € 321.000,- k.k.

- Vrijstaande, verrassend ruime woning 
- Royale inpandige garage, souterrain en diverse 
  mogelijkheden op begane grond 
- Aan bosrand in wijk Kitskendal gelegen

Roermond
Ratommerweg 10

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

- Verrassende, te moderniseren vrijstaande woning 
  met inpandige garage 
- Achtertuin op het zuiden met optimale privacy 
- Op toplocatie in Roer-Zuid

Roermond
Evenkamp 9

Vraagprijs € 319.000,- k.k.

- Leuke vrijstaande geschakelde woning
 in wijk Roerzicht 
- Met 4 slaapkamers 
- Woning met garage en gezellige tuin op het westen

Roermond
Frans Douvenstraat 2

Vraagprijs € 525.000,- k.k.

- Ruime klassieke villa gelegen op fraaie locatie in 
  Roer-Zuid 
- Op een steenworp afstand van de binnenstad 
- Riant perceel van 1130 m2 met tuin op het westen

Roermond
Way Broek 3

Vraagprijs € 199.000,- k.k.

- Verrassend ruime 2-kapper met inpandige garage 
- Aanbouw met mooi tuincontact en vaste trap naar 
  de 2e verdieping 
- Op korte afstand van kern Swalmen

Swalmen
Boekweitsdries 14

Vraagprijs € 129.000,- k.k.

- Gezinswoning  met garage 
- In een leuke wijk aan rustige straat 
- Op een steenworp afstand van de school en
 supermarkt

Swalmen
De Toren 32

Vraagprijs € 189.000,- k.k.

- Halfvrijstaande woning met uitbouw 
- Gelegen in een kindvriendelijke buurt met school 
  op loopafstand 
- Voorzien van 3 riante slaapkamers met rolluiken

Swalmen
Pastoor van Cruchtenstraat 5

Vraagprijs € 609.000,- k.k.

- Karakteristieke jaren ‘50 villa op royaal perceel 
  gelegen  
- Ruime living, wintertuin en 5 slaapkamers  
- Gelegen op toplocatie (Roer-Zuid)

Roermond
Roerderweg 31

Vraagprijs € 595.000,- k.k.

- Prachtige recent (‘06) gemodern. villa op toplocatie 
- Alle mogelijkheden op begane grond en optimale 
  privacy 
- Op korte afstand van centrumvoorzieningen

Roermond
Walbreukergraaf 25

Al  deze woningen zi jn  t i jdens de op en huizen dag op 2  apri l  a .s.  tussen 11.00 en 15.00 uur  te  b ezichtigen!

Al  deze woningen zi jn  t i jdens de op en huizen dag op 2  apri l  a .s.  tussen 11.00 en 15.00 uur  te  b ezichtigen!



Vraagprijs € 167.500,- k.k.

- Charmante halfvrijstaande jaren ‘30 woning 
- Met ruime oprit en nieuwe keuken 
- Leuke locatie en op loopafstand van supermarkten 
  en winkels

Echt
Hoogveldsweg 8

Vraagprijs € 189.500,- k.k.

- Zeer luxe tussenwoning met garage en achteringang 
- Woonkamer 33 m2, 3 grote slaapkamers en 
  schitterende badkamer (2012) 
- Tuin op het zuiden met veel privacy

Echt
Zuiderpoort 45

Vraagprijs € 185.000,- k.k.

- Ruime 2-onder-1-kapwoning met garage
- Royaal perceel 329 m2 tegenover speelveld
- Geheel geïsoleerd, kunststof kozijnen, cv-installatie 
  2012, platte daken 2014

Echt
Hulststraat 33

Vraagprijs € 259.000,- k.k.

- Zeer goed onderhouden, vrijstaand geschakeld 
  woonhuis 
- Bijkeuken, inpandige garage, 4 slaapkamers 
- Veel privacy, hoogwaardige afwerking

Swalmen
Hagelkruis 2

Al  deze woningen zi jn  t i jdens de op en huizen dag op 2  apri l  a .s.  tussen 11.00 en 15.00 uur  te  b ezichtigen!

Vraagprijs € 449.000,- k.k.

- Landelijk gelegen bungalow met garage/stallen 
  op 1,42 hectare
- Fenomenaal uitzicht over landerijen, een oase van rust
- Op 5 autominuten van A73 & N280

Swalmen
Aan de Wolfsboom 1



Vraagprijs € 200.000,- k.k.

- Charmant en karakteristiek herenhuis uit 1953 
- Groot souterrain 50 m2, woonkamer en suite 
  en keuken uit 2001 
- 3 Mogelijk 4 slaapkamers, perceel 205 m2

Echt
Stationsweg 9a

Vraagprijs € 232.500,- k.k. 

- Afgewerkte 2-onder-1-kapwoning met garage
- Woonkamer ca. 32 m², fraaie keuken, luxe badkamer 
  (2012)
- Gelegen op perceel 236 m²

Echt
Duindoornstraat 25 

Vraagprijs € 239.000,- k.k.

- Sfeervol en smaakvol gemoderniseerd woonhuis
- Woonkamer met gashaard, woonkeuken (25 m2)
- Bijkeuken en berging, 4 slaapkamers en zeer fraaie 
  tuin

Echt
Duindoornstraat 16

Vraagprijs € 239.000,- k.k.

- Rustig gelegen bungalow met inpandige garage
- Woonkamer 30 m², woonkeuken 20 m²,
 2 slaapkamers en badkamer
- Gezellige tuin met veel privacy

Echt
Klimopstraat 11

Vraagprijs € 339.000,- k.k.

- Vrijstaande woning (woonopp. 140 m2) met carport 
  en inpandige garage 
- In 2006 gebouwd met hoogwaardige materialen
- Woonkamer met erker en ruime keuken

Echt
Lelfert 1a

Vraagprijs € 369.000,- k.k.

- Sfeervolle gemoderniseerde (2012) vrijstaande 
  woning 
- Groot perceel van 737 m2, tuin op het zuiden 
- Grote living en leefkeuken, gelegen nabij winkels

Echt
Echterstraat 34

Vraagprijs € 298.000,- k.k.

- Luxe en riant woonhuis (1000 m3), inpandige garage
- Met eigen wellness: verwarmd zwembad en sauna
- Moderne keuken en badkamer, 4 grote slaapkamers

Maria-Hoop
Hertestraat 46

Vraagprijs € 349.000,- k.k.

- Zeer riant luxe woonhuis (950 m3), perceel 538 m2 
- Met grote inpandige garage en luxe tuinhuis 
- Woonopp. ca. 180 m2, 4 slaapkamers, 2 badkamers 
  en mooie tuin

Sint Joost
Heerdstraat 27a

Vraagprijs € 269.000,- k.k.

- Charmante vrijstaande geschakelde jaren ‘50 woning 
- Woonkamer 35 m2, eetkamer 40 m2,
 zeer luxe keuken 
- Met inpandige garage, 3 slaapkamers en badkamer

Sint Joost
Plevitsstraat 1

Vraagprijs € 249.500,- k.k.

- Bijzonder ruime (semi)bungalow (528 m³) met garage
- Slaap- en badkamer op begane grond
- 2 Slaapkamers en 2e badkamer op verdieping

Sint Joost
Kievitstraat 2b

Vraagprijs € 324.000,- k.k.

- Karakteristieke woonboerderij met schuur en gr. garage 
- Op 2500 m2 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 950 m2 
- Originele details nog allemaal aanwezig 
- Met grote garage (36 m2), woonkamer 45 m2 en 
  4 slaapkamers

Susteren
Oude Rijksweg Noord 29

Al  deze woningen zi jn  t i jdens de op en huizen dag op 2  apri l  a .s.  tussen 11.00 en 15.00 uur  te  b ezichtigen!

Al  deze woningen zi jn  t i jdens de op en huizen dag op 2  apri l  a .s.  tussen 11.00 en 15.00 uur  te  b ezichtigen!



Vraagprijs € 400.000,- k.k.

- Idyllisch gelegen landhuis met vrij uitzicht 
- Geschikt voor dubbele bewoning, mantelzorg of 
  kantoor aan huis 
- Prima isolatiepakket

Beegden
Nieuwstraat 9

Vraagprijs € 498.000,- k.k.

- Boerderijwoning met schuur op perceel van 1.570 m2 
- Met charmante Bed & Breakfast annex gastenverblijf 
- Gelegen in het centrum van Beegden

Beegden
Eindstraat 24

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 € 319.000,- k.k.

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

Heel
Dorpsstraat 82

Vraagprijs € 149.500,- k.k.

- Geschakelde 2-onder-1-kapwoning 
- Met woonkamer, serre, open keuken,
 3 slaapkamers en garage
- Gelegen in rustige woonwijk nabij voorzieningen

Heel
Genoenho� aan 33

Vraagprijs € 259.000,- k.k.

- Leuke vrijstaande woning met grote carport 
- Goed onderhouden gezinswoning met
 terrasoverkapping 
- Optimale privacy in de tuin

Heel
Dokter E. Verstraelenstraat 1

Vraagprijs € 169.000,- k.k.

- Jonge, instapklare woning voorzien van 3 slaapkamers 
- Terrasoverkapping, buitenberging en eigen achterom 
- Vloerverwarming op begane grond volledig 
  geïsoleerd

Linne
Sportveldstraat 18

Vraagprijs € 199.000,- k.k.

- Sfeervolle hoekwoning met garage, overdekt terras 
  en erker 
- Uitstekend afgewerkt en onderhouden, luxe badkamer 
- 3 Ruime slaapkamers

Linne
Vonderen 26

Vraagprijs € 399.000,- k.k.

- Statig vrijstaand herenhuis met inpandige garage 
  en ruime tuin
- Gelegen aan de dorpsrand van Linne 
- Behoort tot gemeente Maasgouw

Linne
Processieweg 15

Vraagprijs € 355.000,- k.k.

- Onder architectuur gebouwde vrijstaande woning 
- Jong, luxe en verrassende ruimtes 
- Fraai aangelegde achtertuin met vrije achterom

Linne
Achter de Hoven 14

Vraagprijs € 375.000,- k.k.

- Statig vrijstaand herenhuis met inpandige garage 
  en ruime tuin
- Gelegen aan de dorpsrand van Linne 
- Behoort tot gemeente Maasgouw

Linne
Veestraat 18

Al  deze woningen zi jn  t i jdens de op en huizen dag op 2  apri l  a .s.  tussen 11.00 en 15.00 uur  te  b ezichtigen!

Al  deze woningen zi jn  t i jdens de op en huizen dag op 2  apri l  a .s.  tussen 11.00 en 15.00 uur  te  b ezichtigen!



Vraagprijs € 219.000,- k.k.

- Vrijstaand met garage geschakeld woonhuis/
  semi-bungalow 
- Met mogelijkheid slaap- en badkamer op begane grond 
- Luxe/moderne keuken

Maasbracht
Brachterveld 4

Vraagprijs € 159.000,- k.k.

- Verrrassend ruime 2-onder-1 kapwoning 
- Woonkamer 31 m2, woonkeuken (14 m2) en bijkeuken 
- 4 Slaapkamers en keurige badkamer

Maasbracht
Raadhuisstraat 21

Vraagprijs € 179.000,- k.k.

- Halfvrijstaand woonhuis met garage op rustige locatie 
  en perceel 232 m2

- Op luxe wijze gemoderniseerd in 2002, 2006 en 2011
- Pand goed geisoleerd, diepe tuin 13 meter

Maasbracht
Klaverstraat 29

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

- Fraaie vrijstaande villa met grote inpandige garage 
  en carport 
- Op riant perceel 930 m2 met adembenemend uitzicht 
- Luxe keuken en 4 slaapkamers

Stevensweert
Eiland 64

Vraagprijs € 245.000,- k.k.

- Geheel gemoderniseerde gezinswoning met garage 
- Fraai en modern afgewerkt met luxe keuken  
- Met 3 royale slaapkamers, tuinkamer en sfeervolle 
  tuin

Thorn
Cunegondisstraat 15

Vraagprijs € 439.000,- k.k.

- Prachtig landhuis in nostalgische dorp Thorn 
- Luxe afwerking en voorzien van optimaal isolatiepakket 
- 5 Slaapkamers en extra hobby-/werkkamer 
- Nieuwe prijs!!

Thorn
Staten van Thorn-singel 2

Vraagprijs € 135.000,- k.k.

- Ruime halfvrijstaande woning v.v. 3 slaapkamers 
- Riante achtertuin met eigen achterom en berging 
- Kunststof kozijnen met dubbele beglazing

Wessem
Sleutelstraat 4

Vraagprijs € 300.000,- k.k.

- Charmant vrijstaand woonhuis met grote 
  multifunctionele schuur (180 m2) 
- Afgelopen jaren nagenoeg geheel gemoderniseerd 
- Gelegen op perceel 565 m2

Wessem
Maasstraat 12 14

Vraagprijs € 119.500,- k.k.

- Tussengelegen woning voorzien van 3 slaapkamers
- Voorzien van kunststof kozijnen met dubbele 
  beglazing
- Tuin gelegen op het oosten met eigen achterom

Wessem
Op de Brakerhoef 8

Vraagprijs € 159.000,- k.k.

- Halfvrijstaande woning met garage en
 uiteenlopende mogelijkheden 
- Op centrumlocatie in Maasbracht gelegen 
- Modernisatie vereist/dichtbij uitvalswegen

Maasbracht
Parklaan 4

Al  deze woningen zi jn  t i jdens de op en huizen dag op 2  apri l  a .s.  tussen 11.00 en 15.00 uur  te  b ezichtigen!

Al  deze woningen zi jn  t i jdens de op en huizen dag op 2  apri l  a .s.  tussen 11.00 en 15.00 uur  te  b ezichtigen!

Vraagprijs € 129.500,- k.k.

- Dichtbij de Maas en op steenworp afstand van Roermond 
- Ruime geschakelde 2-onder-1-kap woning 
  voorzien van een garage
- In rustige straat gelegen

Buggenum
Galgenberg 11



Vraagprijs € 189.000,- k.k.

- Zeer goed onderhouden woning met 4 riante 
  slaapkamers
- Luxe keuken en badkamer met inloopdouche
- Prettig wonen, veel woonruimte, comfortabel afgewerkt

Herkenbosch
Edmond Bellefroidlaan 18

Vraagprijs € 179.500,- k.k.

- 2-kapper met aanbouw, carport, garage, 
  hobbyruimte 
- CV 2015, meterkast 2013, hardhouten kozijnen 2012 
- Vaste trap 2e verdieping, 4 slaapkamers, leefkeuken

Herkenbosch
Europalaan-Oost 13

Vraagprijs € 319.000,- k.k.

- Volledig onderkelderd vrijstaand woonhuis, 2 garages
- Verrassend ruime gezinswoning gelegen op een 
  perceel van 1210 m2

- Geheel voorzien van kunststof kozijnen

Neer
Heldenseweg 12b

Vraagprijs € 136.500,- k.k.

- Hoekwoning met uitbouw achter de keuken
- Voorzien van 3 slaapkamers
- Separate woonkamer voorzien van veel lichtinval

Roggel
Burg. Mertensstraat 32

Vraagprijs € 199.000,- k.k.

- Moderne gezinswoning met aanbouw en verlengde 
  garage 
- Luxe open keuken, aparte wasberging, 3 slaapkamers 
- Leuke tuin met overdekt terras, ruime garage

Ittervoort
Leliestraat 7

Al  deze woningen zi jn  t i jdens de op en huizen dag op 2  apri l  a .s.  tussen 11.00 en 15.00 uur  te  b ezichtigen!



Vraagprijs € 275.000,- k.k.

- Zeer goed onderhouden vrijstaand huis met garage 
- Luxe keuken, 3 slaapkamers, bijkeuken 
- Fantastische tuin, perceel 982 m2

Herkenbosch
Aan de Vier Gebroeders 2

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

- Luxe en hoogwaardig afgewerkte semibungalow 
- Recent gemoderniseerd en uitstekend onderhouden 
- Inpandige garage, carport, kelder, bijkeuken, 
  4 slaapkamers

Herkenbosch
Europalaan-Oost 35

Vraagprijs € 437.500,- k.k.

- Zeer mooi gelegen bungalow met tuin op het zuiden
- Geheel onderkelderd, kunststof kozijnen
- Moderne keuken, badkamer, 3 slaapkamers

Herkenbosch
Van der Landelaan 24

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

- Levensloopbestendige woning 
- Met bad- en slaapkamer op begane grond 
- Modern afgewerkte  woning met terrasoverkapping, 
  tuinberging

Melick
Armstrongerf 7

Vraagprijs € 219.000,- k.k.

- Verrassend ruim en hoogwaardig afgewerkte 
  woning met aanbouw
- Kunststof kozijnen met dub. glas, 4 slpk., leefkeuken
- Overdekt terras, bijkeuken

Melick
Parklaan 16

Vraagprijs € 150.000,- k.k.

- Verrassend ruime 2-kapper 
- 3 Ruime slaapkamers 
- Luxe keuken, mogelijkheid 4e slaapkamer

Melick
Ad Weltersstraat 13

Vraagprijs € 225.000,- k.k.

- Vrijstaand woonhuis met 2 garages (782 m3)  
- Met inpandige kantoorruimte en veel gebruiksmogelijkheden
- 4 Slaapkamers, woonkamer 30 m2, keuken met eetkamer 
  34 m2

Montfort
Dijk 5

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

- Moderne splitlevel bungalow met kantoor-/praktijkruimte
- Geheel voorzien van kunststof kozijnen, luxe badkamer en 
  toiletruimte
- Riant zonneterras

Montfort
Ambt Montfort 4

Vraagprijs € 399.000,- k.k.

- Uitermate ruim landhuis (circa 1.000 m³) 
- Met aanbouw en multifunctionele ruimte (150 m²)
- Gelegen in het buitengebied van Posterholt

Posterholt
Holsterweg 21

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

- Riante gezinswoning met veel lichtinval en
 5 grote slaapkamers
- Onderhoudsvriendelijke tuin, optimale bezonning en privacy
- Praktische bijkeuken, leefkeuken, riante living, grote 
  badkamer

Posterholt
Streekelsweg 41

Vraagprijs € 289.000,- k.k.

- Heerlijke gezinswoning met 3 ruime slaapkamers en 
  speelkamer 
- Kunststof kozijnen, serre, leefkeuken, bijkeuken 
- Geheel onderkelderd, tuin met veel privacy

Sint Odiliënberg
Acacialaan 1

Vraagprijs € 234.000,- k.k.

- Charmante gezinswoning met tuin op het zuiden 
- 4 Riante slaapkamers, vaste trap naar 2e verdieping
- Inpandige garage, energiezuinig, rustige ligging

Herkenbosch
Muntsingel 21

Al  deze woningen zi jn  t i jdens de op en huizen dag op 2  apri l  a .s.  tussen 11.00 en 15.00 uur  te  b ezichtigen!

Al  deze woningen zi jn  t i jdens de op en huizen dag op 2  apri l  a .s.  tussen 11.00 en 15.00 uur  te  b ezichtigen!



Vraagprijs € 159.000,- k.k.

- Verrassend ruime 2-onder-1-kapwoning
 met 4 slaapkamers
- Riante aanbouw en buitenberging
- In 2010 volledig gemoderniseerd

Sittard
Jeroen Boschstraat 30

Al  deze woningen zi jn  t i jdens de op en huizen dag op 2  apri l  a .s.  tussen 11.00 en 15.00 uur  te  b ezichtigen!

Vraagprijs € 135.000,- k.k.

- In een rustige omgeving gelegen ruime tussenwoning
- Met carport, eigen achterom, ruime woonkamer
- Verscholen moderne keuken, 3 slaapkamers en 
  badkamer

Vlodrop
Oerraede 64

NVM OPEN
H   IZEN DAG2 APRIL

11:00 - 15:00 uur


