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

1 oktober
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!



Vraagprijs € 225.000,- k.k.

- Instapklare woning met moderne afwerking 
- Vaste trap naar 2e verdieping 
- Tuin met veel privacy

Herten
Roodakker 19

Vraagprijs € 150.000,- k.k.

- Te moderniseren woning met aanbouw en 
  garage 
- Dakisolatie, dubbele beglazing, riante 
  woonkamer 
- Gezellige tuin met overdekt terras

Roermond
Schouwberg 35

Vraagprijs € 185.000,- k.k.

- Ruime stadswoning met diepe tuin en 
  achterom 
- Opkamer aan achterzijde met eigen sanitaire 
  voorzieningen 
- Voorzien van 4 slaapkamers op 2e  verdieping 

Roermond
Kapellerlaan 127

Vraagprijs € 265.000,- k.k.

- Fraaie stadswoning met modern 
  afwerkingsniveau 
- Sfeervolle details en goed onderhouden 
- 3 slaapkamers, luxe badkamer, vaste trap naar 
  2e verdieping

Roermond
Voogdijstraat 16

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

- Zeer charmante na-oorlogse vrijstaande 
  woning 
- Verrassende ruimtes en dubbele garage 
- Met diepe tuin
- Pand dient gemoderniseerd te  worden

Roermond
Venloseweg 209

Vraagprijs € 299.000,- 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 € 239.000,- k.k.

- Verzorgde, doch te moderniseren, vrijstaande 
  woning met garage, in gewilde wijk gelegen
- Uiteenlopende mogelijkheden op de bg en 
  parkachtige beleving
- Op korte afstand van de stadse voorzieningen

Roermond
Kitskensdal 20

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

Al deze woningen zi jn  t i jdens de op en huizen dag op 1  oktob er  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 1  oktob er  a.s.  tussen 11.00 en 15.00 uur  te  b ezichtigen!



Vraagprijs € 349.000,- k.k.

- Keurig onderhouden vrijstaande woning 
  op toplocatie 
- Inpandige garage, achtertuin op het 
  zuidoosten 
- In de wijk “De Wijher”, nabij alle voorzieningen

Roermond
Hoge Bunder 37

Vraagprijs € 369.000,- 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 € 525.000,- k.k.

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

Roermond
Way Broek 3

Vraagprijs € 529.000,- k.k.

- Prachtig herenhuis met garage en achterom 
- Vanaf 2009 nagenoeg compleet 
  gemoderniseerd 
- Royale ruimtes, prachtige afwerking

Roermond
Godsweerdersingel 73

Vraagprijs € 569.000,- k.k.

- Prachtige recent (‘06) gemoderniseerde villa 
  op toplocatie 
- Alle mogelijkheden op bg en optimale privacy 
- Op korte afstand van centrumvoorzieningen

Roermond
Walbreukergraaf 25

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 € 175.000,- k.k.

- Charmante halfvrijstaande woning met diepe 
  tuin op het zuidwesten 
- Voorzien van 2 slaapkamers 
- Op verschillende punten gemoderniseerd

Swalmen
Molenweg 30

Vraagprijs € 165.000,- k.k.

- Halfvrijstaande woning met garage 
- Keurig onderhouden en op veel punten 
  gemoderniseerd 
- Gelegen in een kindvriendelijke wijk

Swalmen
Hertogdom Gelresingel 22

Vraagprijs € 609.000,- k.k.

- Karakteristieke jaren ‘50 villa op royaal perceel 
  gelegen  
- Ruime living, wintertuin en 5 slaapkamers  
- Gelegen op toplokatie (Roer-Zuid) op korte 
  afstand van diverse voorzieningen

Roermond
Roerderweg 31

Al deze woningen zi jn  t i jdens de op en huizen dag op 1  oktob er  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 1  oktob er  a.s.  tussen 11.00 en 15.00 uur  te  b ezichtigen!





Vraagprijs € 225.000,- 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 € 234.000,- k.k.

- Rustig gelegen bungalow met inpandige 
  garage op perceel 336 m2 
- Woonkamer 30 m², woonkeuken 20 m², 
  bijkeuken, 2 slaapkamers en badkamer 
- Gezellige tuin

Echt
Klimopstraat 11

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 het centrum

Swalmen
Aan De Wolfsboom 1

Vraagprijs € 159.000,- k.k.

- Luxe afgewerkte halfvrijstaande woning 
- Royaal perceel 275m², vanaf 2011 op vele 
  punten gemoderniseerd 
- Woonkamer, separate eetkeuken, 3 ruime 
  slaapkamers

Susteren
Spoorstraat 32

Vraagprijs € 95.000,- k.k.

- Verzorgd appartement van 80 m2 met 
  2 balkons 
- Woning met woonkamer van 30 m2 en 
  2 slaapkamers 
- Ruime berging op begane grond

Echt
Leliestraat 29

Vraagprijs € 199.000,- k.k.

- Ruime gezinswoning met aanbouw 
- 4 slaapkamers, luxe keuken en badkamer 
- Volledig kunststof kozijnen met dubbele 
  beglazing

Swalmen
Kerkebroekweg 5

Vraagprijs € 250.000,- k.k.

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

Swalmen
Hagelkruis 2

Vraagprijs € 189.000,- k.k.

- Fraai appartement met 3 slaapkamers en vrij 
  uitzicht 
- Luxe keuken met inbouwapparatuur, 
  badkamer met inloopdouche 
- Prive berging en parkeerplaats

Swalmen
Markt 213

Al deze woningen zi jn  t i jdens de op en huizen dag op 1  oktob er  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 1  oktob er  a.s.  tussen 11.00 en 15.00 uur  te  b ezichtigen!



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 € 162.500,- k.k.

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

Linne
Sportveldstraat 18

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 € 600.000,- k.k.

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

Linne
Leppingtonstraat 3

Vraagprijs € 250.000,- k.k.

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

Linne
Molenweg 27

Vraagprijs € 239.000,- k.k.

- Keurig verzorgde vrijstaande gezinswoning 
- Met extra lange garage (11 m) en carport 
- Rustig gelegen op perceel van 440 m2

Beegden
Leonardusstraat 11

Koopsom € 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

Al  deze woningen zi jn  t i jdens de op en huizen dag op 1  oktob er  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 1  oktob er  a.s.  tussen 11.00 en 15.00 uur  te  b ezichtigen!



Vraagprijs € 147.000,- k.k.

- Ruime tussenwoning (350 m2) met  
   achteringang 
- Woonkamer met fraaie parketvloer,
  luxe keuken en 3 slaapkamers 
- Kunststof kozijnen, cv-installatie 2010

Maasbracht
Blomendaalstraat 16

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

- Een woning om echt verliefd op te worden...! 
- Zeer charmant en vanaf 2006 geheel 
  gerenoveerd 
- Vrijstaand met grote garage op perceel 
  van 445 m2

Maasbracht
Julianalaan 7

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 € 439.000,- k.k.

- Prachtig landhuis in nostalgische dorp Thorn 
- Luxe afwerking en voorzien van optimaal    
   isolatiepakket 
- 5 slaapkamers en extra hobby-/werkkamer 

Thorn
Staten Van Thorn-singel 2

Zie voor meer informatie: 
www.wonen-zuid.nl

Ook wij doen 
weer mee met de

NVM Open huizen dag 
op 1 oktober 2016

Al deze woningen zi jn  t i jdens de op en huizen dag op 1  oktob er  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 1  oktob er  a.s.  tussen 11.00 en 15.00 uur  te  b ezichtigen!

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

- Charmante vrijstaande jaren ‘30 woning  
- 4 slaapkamers, woonkamer ensuite, 
  werkkamer 23 m2 
- Voorzien van kunststof kozijnen met dubbel   
   glas, ingebouwde rolluiken

Neer
Steeg 7



Vraagprijs € 445.000,- k.k.

- Zeer ruim en fraai opgezette semi-bungalow 
  met 6 slaapkamers 
- Mooi gelegen in groenrijke omgeving aan de 
  voet van de Meinweg 
- Tuin op het zuidwesten

Herkenbosch
Van Der Landelaan 6

Vraagprijs € 150.000,- k.k.

- Charmante hoekwoning, gerealiseerd in 1990, 
  op perceel 155 m2 
- Royale woonkamer, separate eetkeuken, 
  3 ruime slaapkamers, luxe badkamer 
- Zonnige tuin

Montfort
Linnerweg 1

Vraagprijs € 698.000,- k.k.

- Exclusieve boerderijwoning (1.350 m2), 
  2002 - 2007 geheel gerenoveerd, met grote 
  loods van 420 m²  
- Bijzonder fraaie gelegen aan de bosrand

Montfort
Vlootveestraat 20

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

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

Posterholt
Hoofdstraat 172

Vraagprijs € 125.000,- 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

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

- Grote gezinswoning met 5 slaapkamers en 
  luxe badkamer 
- Onderhoudsvriendelijke tuin op het zuiden   
  met achterom 
- Inpandige garage, bijkeuken

Posterholt
Streekelsweg 41

NIEUWE PRIJS

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

- Mooi afgewerkt appartement met 
  3 slaapkamers 
- Loggia 10 m2 op het westen, luxe keuken en 
  badkamer 
- Privé berging en parkeerplaats in kelder

Herkenbosch
Daalderdreef 9

Vraagprijs € 295.000,- k.k.

- Instapklare woning met 4 slaapkamers, bj 2008 
- Moderne afwerking, ruime tuin, eigen 
  achterom 
- Groenrijke en rustige ligging in 
  kindvriendelijke omgeving

Herkenbosch
Sportlaan 6

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

Al deze woningen zi jn  t i jdens de op en huizen dag op 1  oktob er  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 1  oktob er  a.s.  tussen 11.00 en 15.00 uur  te  b ezichtigen!


