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WOONKRANT
Staten van Thorn-singel 2 te Thorn
• Prachtig landhuis in nostalgische dorp Thorn
• Luxe afwerking en voorzien van optimaal isolatiepakket
• 5 slaapkamers en extra hobby-/werkkamer Vraagprijs: € 439.000,-

Daar staan tenminste huizen in!
Al meer dan 30 jaar het grootste woningaanbod van Midden-Limburg
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Vraagprijs € 218.000,- k.k.

- Vrijstaand geschakelde woning gelegen in het
centrum

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

Beegden
Eindstraat 21

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 € 449.000,- k.k.

-Boerderijwoning met schuur op perceel van 1.570 m2 
-Met charmante Bed & Breakfast annex gastenverblijf 
-Gelegen in ’t centrum van Beegden

Beegden
Eindstraat 24

Vraagprijs € 319.000,- k.k.

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

Heel
Dorpsstraat 82

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

-Grote vrijstaande boerderijwoning op ruim perceel
- Met 4 slaapkamers, leefkeuken en hobbyruimte
op 1e verdieping

-Inpandige werkplaats van 42 m2.

Heel
Daalzicht 1

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

- Vrijstaande, gemoderniseerde bungalow met grote 
garage 84 m2

- Verrassend diepe achtertuin met zicht richting 
Antoniusplas

-Beroep aan huis mogelijk

Heel
St. Antoniusstraat 4 a

Vraagprijs € 595.000,- k.k.

- Luxe boerderijwoning met veel woonopp. en zwem-
bad

-Extra hobbyruimte op bg, 4 slaapkamers op verd.
-In oude kern, vrij uitzicht achterzijde

Heel
Dorpsstraat 3

Vraagprijs € 419.000,- k.k.

-Riante en goed onderhouden vrijstaande woning
- 4 slaapkamers 1e verdieping, studeer-/slaapkamer
op begane grond

-Tuinkamer met uitzicht op tuin

Horn
Berger-ven 36

Vraagprijs € 360.000,- k.k.

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

-Separate woonstudio

Maasbracht
Molenweg 92

Vraagprijs € 335.000,- k.k.

- Verzorgde, vrijstaande gezinswoning met
4 slaapkamers op 1e verdieping

-Rustig gelegen in jonge wijk Sleydal
-Leuke woning met serre, bijkeuken

Heel
Kleine Weide 4
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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 € 595.000,- k.k.

- Riant vrijstaand woonhuis met dubbele garage en 
souterrain

-Kantoor aan huis, 4 grote slaapkamers, luxe badkamer
-Woonk. 63m², leefkeuken 20m². Zeer fraaie tuin

Maasbracht
Kapelhof 17

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 € 630.000,- k.k.

- Idyllisch gelegen boerderijwoning aan rand van 
Thorn

- Volledig gerenoveerd in 1997, fraaie ligging en 
uitzicht

-Kernwoorden woning; vrijheid, ruim

Thorn
Baarstraat 17

Vraagprijs € 209.000,- k.k.

-Riante halfvrijstaande woning met garage
-Grote slaapkamers en vaste trap naar zolder
-Rustige ligging aan einde van doodlopende straat

Stevensweert
De Endepoel 59

Vraagprijs € 80.000,- k.k.

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

Echt
Narcissenstraat 152

Vraagprijs € 95.000,- k.k.

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

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

Echt
Bovenste Eind 6 a

Vraagprijs € 149.000,- k.k.

- Zeer fraai appartement nabij centrum met
parkeerplaats op eigen terrein en privéberging.

- Royaal ingedeeld met 2 slaapkamers en dakterras 
(15m2)

Echt
Peijerstraat 28 D

Vraagprijs € 189.000,- k.k.

-Zeer ruime woning (450m³)met garage
-Woonkamer 30m², 3 grote slpk’s en badk.
-Royale tuin op zuiden
-Gelegen aan rand v/h centrum

Echt
Zuiderpoort 47

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

Vraagprijs € 99.500,- k.k.

-Royaal bemeten, goed verzorgd  en instapklaar 
-Woonkamer 31 m², uitgebreide keuken, 2 slaapkamers 
-Kopen goedkoper dan huren!

Echt
Leliestraat 65
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Vraagprijs € 289.000,- k.k.

- Vrijstaand woonhuis met kelder, carport en ruime 
garage

-Ruim van opzet en gelegen op perceel van 384 m2
-Bijzonder goed onderhouden

Echt
Wilhelminalaan 194

Vraagprijs € 295.000,- k.k.

-Riante jaren ‘30 woning met grote garage (37m²) 
-Inhoud 785 m³, perceel 690 m², achtertuin 33m diep 
-Geheel gerenoveerd en optimaal geisoleerd.

Echt
Wilhelminalaan 86

Vraagprijs € 135.000,- k.k.

-Verrassend ruime (450m3) halfvrijstaande woning
-Perceel 235 m2, achtertuin 13 meter diep
-Kunststof kozijnen met dubbel glas, cv-ketel uit 2009

Koningsbosch
Kerkstraat 124

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 € 324.000,- k.k.

- Karakteristiek 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 € 594.500,- k.k.

- Riant, karakteristiek, sfeervol wonen met alle
hedendaagse luxe!

-Gelegen op perceel 2.207 m2, zeer fraai gerenoveerd 
-Inhoud 1.526 m3

Echt
Marktsingel 15

Vraagprijs € 475.000,- k.k.

-Riante villa (100 m3) op toplocatie in Echt
-Gelegen op ruim perceel van 1.069 m2
-Inpandige garage 30 m2 en vrijstaande garage 50 m2

Echt
Olmstraat 57

Vraagprijs € 475.000,- k.k.

-Riant woonhuis (950m3) met garage/loods 
- Royaal perceel 1.930 m2 met vrije ligging tussen 
landerijen

-In 2009 nagenoeg geheel nieuw opgebouwd

Koningsbosch
Prinsenbaan 73

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

-Zeer riant object met vele gebruiksmogelijkheden
- Karakteristiek herenhuis (1463m3) met schuren
(860m3) -Schitterende binnenplaats en achtertuin

Echt
Jodenstraat 11

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

-Karakteristiek herenhuis (800 m3!) met royale tuin
-Woonkamer 32 m2, woonkeuken 32 m2, 4 slpkmrs
-Multifunctionele tuinkamer  24m2

Echt
Peijerstraat 25

Vraagprijs € 225.000,- k.k.

- Ruim bemeten en keurig verzorgd appartement op 
2e verdieping

- Berging en overdekte priveparkeerplaats op begane 
grond

-Woonopp. 110 m2

Echt
Du Commerce 20
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Vraagprijs € 349.000,- k.k.

-Riant landhuis met 4 slaapkamers, 180 m2 woonopp.
- Energiezuinig gebouwd in houtskeletbouw
-Goed onderhouden, perceel 530 m2, 715 m3

Melick
Roodakker 14

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 € 500.000,- k.k.

-Statige villa met 7 slaapkamers en 3 badkamers
-Gelegen op toplocatie in bosrijke omgeving
-Zonnige tuin op zuidwesten met verwarmd zwembad

Herkenbosch
Van Der Landelaan 4

Vraagprijs € 309.000,- k.k.

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

-Fraai perceel (1.815 m2) met tuin op het zuiden
-Uniek uitzicht over het Roerdal

Herkenbosch
Hammerstraat 41

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 € 219.500,- k.k.

- Verrassend ruime gezinswoning met 50m² woonkmr.
-Riant perceel 399m², vaste trap naar 2e verdieping. 
-Bijkeuken, garage, koi-vijver.

Herkenbosch
Daelenbroekweg 13

Vraagprijs € 200.000,- k.k.

-Sfeervolle gezinswoning met aanbouw
-Moderne keuken, praktische bijkeuken
-3 slaapkamers en badkamer met ligbad en douche

Herkenbosch
Europalaan-oost 7

Vraagprijs € 200.000,- k.k.

-Riante 2 onder 1 kapwoning met kunststof kozijnen 
-Rustige ligging, extra brede garage, zonnige tuin
-4 slaapk., mogelijkheid vaste trap naar zolder

Herkenbosch
Henri Goovaertslaan 2

Vraagprijs € 195.000,- k.k.

- Rustig en kindvriendelijk gelegen gezinswoning 
met tuin op ‘t zuiden

- Vaste trap naar 2e verd., 4 slaapkamers, carport, 
garage

-Overdekt terras

Herkenbosch
Klaproosdreef 6

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 € 169.000,- k.k.

- Bijzonder leuke starterswoning met vaste trap naar 
2e verd.

- Ruim hoekperceel 324m2 met mogelijkheid voor 
dubbele garage

-Tuin op zuidwesten

Herkenbosch
Korenbloemdreef 28
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Vraagprijs € 698.000,- k.k.

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

-Bijzonder fraai gelegen aan de bosrand

Montfort
Vlootveestraat 20

Vraagprijs € 219.000,- k.k.

-Bijzonder fraai gelegen aan de rand van Posterholt
-Perceel 1110 m² met vrijstaande garage 21 m²
-Geheel voorzien van kunststof kozijnen(2014)

Posterholt
Donckerstraat 10

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 € 399.000,- k.k.

- Uitermate ruim landhuis (circa 1.000m³)
met aanbouw

-Multifunctionele ruimte (150m²)
-Gelegen in het buitengebied van Posterholt

Posterholt
Holsterweg 21

Vraagprijs € 250.000,- k.k.

-Speelse split-level woning met veel lichtinval
-3 slaapkamers en ruim souterrain
-Gelegen in centrum nabij winkelvoorzieningen

Sint Odilienberg
John Kennedy-laan 2

Vraagprijs € 150.000,- k.k.

-Halfvrijstaande woning met aanbouw en garage
-Lichte badkamer en 3 ruime slaapkamers
-Tuin op zuiden met achterom

Posterholt
Emmalaan 8

Vraagprijs € 349.000,- k.k.

- Charmante vrijstaande woning gelegen in de kern 
van Beesel

- Riante en privacyvolle achtertuin met eigen achterom 
gelegen op het Z-O -4 slaapkamers

Beesel
Kerkstraat 1 b

Vraagprijs € 189.500,- k.k.

- Keurig onderhouden, instapklare 2-kapper met
4 sl.kamers

- Royale overkapping,achtertuin op het Zuiden, goede 
privacy

-Rustig gelegen.

Vlodrop
Holsterweg 19

Vraagprijs € 575.000,- k.k.

-Riante jaren’30 stijl villa, 4 slaapkamers, leefkeuken
-Fraai uitzicht op ‘t Roerdal, volledig onderkelderd
-Comfortabel en hoogwaardige afwerking

Melick
Groenstraat 39 b

Vraagprijs € 589.000,- k.k.

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

Montfort
Drossaartweg 5
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Vraagprijs € 174.500,- k.k.

- Verspringende tussenwoning met vaste trap
naar 2e etage

-Royale living, achtertuin met vrije achterom
-Op loopafstand van dagelijkse voorzieningen

Herten
Achter De Hoven 39

Vraagprijs € 399.000,- k.k.

- Jonge,vrijstaande woning met verrassende en
ruimtelijke indeling

-Mooi omsloten achtertuin op Z-O
-Op korte afstand van dagelijkse voorz.&uitvalswegen

Herten
Willem Dreesstraat 49

Vraagprijs € 289.000,- 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 € 398.000,- k.k.

- Uitdagende semi-bungalow met uiteenlopende 
mogelijkheden

- Gelegen op royaal perceel met vrij uitzicht
-Nabij N280 en centrum Neer

Neer
Leudalweg 17

Vraagprijs € 319.000,- k.k.

- Bijzondere, speels ingedeelde, vrijstaande gezins-
woning

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

Neeritter
Smaragdstraat 2

Vraagprijs € 995.000,- k.k.

- Onder architectuur gebouwde villa met veel oog voor 
detail

- 4 slaapkamers, 2 royale mutifuntionele ruimtes,
2 badkamers

-Mooi omsloten achtertuin

Haelen
Eikendreef 11

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 € 179.000,- k.k.

-Instapklare woning met overdekt terras
- Vaste trap naar zolder, tuin op het zuiden,
eigen achterom

-Luxe keuken en badkamer

Ittervoort
Heijerveld 22

Vraagprijs € 585.000,- k.k.

-Karaktervol en riant herenhuis op fraai perceel
- Zeer charmante, gemoderniseerde woning
met 5 slaapkamers

-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 € 439.000,- k.k.

- Moderne, jonge (2006) vrijstaande woning op goede 
locatie

- Vaste trap naar 2e verd. met 2 extra slaapkamers
-Zwembad in de achtertuin

Haelen
Dovenetel 6
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Vraagprijs € 158.000,- k.k.

- Ruime verzorgde maisonette in het centrum van de 
stad

-Met 3 slaapkamers en een grote badkamer
-Gelegen op loopafstand van station en winkels

Roermond
Kruisherenstraat 117

Vraagprijs € 169.000,- k.k.

-Speelse maisonette op 2e verdieping
-Gelegen dichtbij winkelvoorzieningen
-Woning met dakterras van 13 m2

Roermond
Minderbroederssingel 23 B

Vraagprijs € 169.500,- k.k.

- Keurige hoekwoning met zonnepanelen, carport en 
vrije achterom

-Gemoderniseerde badkamer
-Gelegen in een rustig gedeelte van “Hoogvonderen”

Roermond
Maretakhof 42

Vraagprijs € 219.000,- k.k.

-Ruime 2 onder 1 kap woning met aanbouw en garage 
-Levensloopbestendige woning
-Grote gezinswoning met 5 slaapkamers en 2 badkmrs

Roermond
Jan Amentstraat 32

Vraagprijs € 239.000,- k.k.

- Charmante stadswoning met speelse living en 
2 ruime slaapkamers

-Parkeren voor de deur
- Op korte afstand van alle voorzieningen

Roermond
Bethlehemstraat 4 a

Vraagprijs € 239.000,- 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 € 142.500,- k.k.

-Speels stadspand met prima privacy
- Kunststof kozijnen met dubbele beglazing, 
dakisolatie

- Nabij de wijk “De Kapel” gelegen, dicht bij 
voorzieningen.

Roermond
Herkenbosscherweg 29

Vraagprijs € 149.500,- k.k.

-Charmante hoekwoning met aanbouw
-Aangelegde voor- en achtertuin met eigen achterom
-Vaste trap naar zolder, kunststof kozijnen op 1e verd.

Roermond
Gelderseplein 18

Vraagprijs € 149.750,- k.k.

- Appartement gelegen op parterre van monumentaal 
herenhuis.

- Beschikt over een royale woonkamer en knusse 
patiotuin

Roermond
Minderbroedersstraat 11

Vraagprijs € 375.000,- 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 € 130.000,- 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



Malus
hoeve

Pyrus
hoeve

Vrije 
kavels

Vrije 
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Vrije 
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Rubus
woningen

Prunus
hoeve

Dassen-
burcht

Ingang
laarzenpad
Elmpterweg

Moestuinen

Speeltuin

Laarzenpad
Neem alvast een kijkje in wat misschien wel uw nieuwe tuin 
wordt! Heerlijk wonen in een wijk met veel groen, speeltuinen, 
moestuinen en alle voorzieningen om de hoek. Volgende week 
openen wij een laarzenpad door de wijk en kunt u langs de 
route alvast zien wat wij allemaal van plan zijn..

Start verkoop 2017
De eerste woningen in  Neeldervelt zullen eind 2017 in ver-
koop gaan. Het plan bestaat uit eengezinswoningen, twee-on-
der-één-kapwoningen en vrijstaand geschakelde woningen. 
Daarnaast is er volop ruimte voor particulier opdrachtgever-
schap, op zowel grote als kleine kavels.

Informatie en verkoop: 

facebook.com / Neeldervelttel.: 0475 - 335 225 www.neeldervelt.nl

Kijk voor het laatste nieuws op: 
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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 € 398.000,- k.k.

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

- Verrassend ruime en speelse indeling met 
uiteenlopende mogelijkheden

Roermond
Beemdenlaan 4

Vraagprijs € 400.000,- k.k.

- Vrijstaande gezinswoning op een mooie en rustige 
lokatie

-3 slaapkamers, ruime badkamer, tuin met veel privacy 
-Ruime inpandige garage

Roermond
‘t Schiltjen 10

Vraagprijs € 450.000,- 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 € 465.000,- k.k.

-Groot te renoveren herenhuis in wijk Roerzicht
-Architect Pierre Cuypers
-Inhoud 2.775 m3, perceel 419 m2

Roermond
Frans Douvenstraat 9 11

Vraagprijs € 274.500,- 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 € 289.000,- k.k.

-Royaal hoekappartement in binnenstad met eigen pp 
-2 volwaardige slaapkamers, semi-open keuken
-Op loopafstand van alle dag. voorzieningen

Roermond
Achter De Steenen Trappen 15

Vraagprijs € 289.500,- k.k.

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

Roermond
Hamstraat 50 d

Vraagprijs € 259.500,- 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 € 274.500,- k.k.

-Royaal hoekapp. in binnenstad gelegen met eigen pp 
-2 volwaardige slaapkamers, semi-open keuken
-Op loopafst. van alle dagelijkse voorzieningen

Roermond
Achter De Steenen Trappen 10

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

-Uitzonderlijke stadswoning/app. met 2 badkamers
- 2 royale slaapkamers, eigen parkeerplaats op achter-
terrein

-Op loopafstand van stadscentrum

Roermond
Begijnhofstraat 18

Vraagprijs € 269.000,- k.k.

- Verrassend ruime jonge woning met royale inpandige 
garage

-4 slaapkamers, luxe badkamer en keuken
-In gewilde wijk “Eigen Haard/Vrijveld” gelegen

Roermond
Notenboomlaan 52



Vraagprijs € 475.000,- k.k.

- Uitstekend onderhouden vrijstaande levensloop-
bestendige woning

-Gelegen op een zeer goede lokatie
-V.v. nieuwe keuken 2016 en aanbouw 2008

Roermond
Evenkamp 69

Vraagprijs € 165.000,- k.k.

- Luxe afgewerkte hoekwoning met grote garage 
(ca. 30 m2)

-Leefkeuken, bijkeuken en 3 slaapkamers
-Vraagprijs zonder erfpacht 182.000,- k.k.

Swalmen
Kapelaan Sourenstraat 21

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 € 439.000,- k.k.

- Rustig gelegen bungalow op loopafstand van de 
winkels

-Ruim opgezette woning met tuin op het zuiden
-4 slpkmrs, 2 badkmrs, luxe keuken

Swalmen
Beekstraat 13

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

Vraagprijs € 389.000,- k.k.

-Charmante, karakteristieke en instapklare woning 
-Gelegen op een zeer riant perceel van ruim 800 m2
-Diepe tuin van ca. 40 meter, eigen achterom

Swalmen
Dionysiusstraat 9

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 
mogelijkheden

- Extra werkruimtes op de begane grond 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 € 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 € 500.000,- k.k.

- Luxe appartement (penthouse) met 3 slaapkamers en 
garagebox

-Royale living (75 m2), luxe keuken, ruime badkamer
-Op toplokatie op Kapellerlaan

Roermond
Kapellerlaan 42 A6

Vraagprijs € 500.000,- k.k.

- Riant, fraai en karakteristiek herenhuis met veel 
authentieke details

-Geschikt als woonhuis, kantoor of combinatie
-Inhoud ca 1500 m3, met stadstuin

Roermond
Willem II Singel 46
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URBAN RESIDENCE
WONENINMANHATTAN.NL

MANHATTAN

THE 
            VIEW OF 

HIGH-END 
     LIVING

EXCLUSIEF WONEN IN ROERMOND HEEFT NU EEN GEZICHT
Het is een droom van velen, wonen aan het water. Het wordt nu  
werkelijkheid, in een exclusief appartement of een luxe penthouse. 
En dat op een prominente locatie midden in de stad en met een  
fenomenaal uitzicht: het kan in Manhattan, de urban residence die 
de nieuwe skyline van Roermond completeert.

In het najaar van 2017 wordt gestart met de verkoop. Voor  
meer informatie over de appartementen gaat u naar de website 
www.woneninmanhattan.nl. Daar kunt u zich als geïnteresseerde  
inschrijven. Wij houden u dan op de hoogte over de verdere  
ontwikkelingen.
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