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LIKE US ON 

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

Molenweg Roerdelta, Roermond
 nu kopen is deze zomer al wonen  schitterend gelegen aan de Roer en het fraaie stadspark
 de grootste woningen met riante percelen

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



Kijk  vo or  ons vol ledig aanb o d op w w w.jackfrenken.nl

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 € 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 € 215.000,- k.k.

- Vrijstaand geschakeld woonhuis met garage 
- 4 Slaapkamers, vaste trap naar 2e verdieping 
- Rustige ligging in kindvriendelijke buurt

Herten
Admiraal Helfrichstraat 29

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

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 € 124.500,- k.k.

- Charmante tussenwoning met ruime begane grond 
- Grote achtertuin met veel privacy, op het oosten 
- Op loopafstand van het centrum

Roermond
Gebroek 63

Vraagprijs € 125.000,- k.k.

- Gemoderniseerd hoekapp op 2e verdieping 
- Veel lichtinval en balkon voorzijde op Z-O 
- Op korte afstand van Roerdelta, Voorstad en 
  binnenstad

Roermond
Hambeek 94

Vraagprijs € 129.000,- k.k.

- Verrassend ruime tussenwoning met vaste trap naar 
  2e verdieping 
- Achtertuin op zuidoosten met achterom 
- Gelegen met dagelijkse voorzieningen in de buurt

Roermond
De Eerensstraat 16

Vraagprijs € 139.000,- k.k.

- Centraal gelegen 3-kamer appartement op 4e verd.
- Moderne badkamer en grote slaapkamer 
- Ruime woonkamer met open haard en open keuken

Roermond
Kloosterwandstraat 307

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 37c

Vraagprijs € 149.000,- k.k.

- Charmante tussenwoning gelegen in Maasniel 
- 3 Slaapkamers en een vaste trap naar de zolder 
- Diepe tuin met eigen achterom

Roermond
Irenelaan 40



Kijk  vo or  ons vol ledig aanb o d op w w w.jackfrenken.nl

Vraagprijs € 160.000,- k.k.

- Ruime gezinswoning met 4 slaapkamers
- Kunstof kozijnen met dubbel glas, zonnige achter-
  tuin met achterom
- Luxe keuken met inbouwapparatuur

Roermond
Limburgsestraat 22

Vraagprijs € 179.000,- k.k.

- Geschakelde woning met aanbouw en ruime garage 
- Woonkamer 35 m2 met lichtmast 
- Verzorgde gezinswoning met carport en terras-
  overkapping

Roermond
Burg. Thomas Wackersstraat 16a

Vraagprijs € 182.500,- k.k.

- Zeer charmante jaren dertig woning met garage 
- Oorspronkelijke details zijn bewaard gebleven 
- Ruime te moderniseren hoekwoning

Roermond
Heinsbergerweg 215

Vraagprijs € 200.000,- k.k.

- Instapklaar appartement, rand centrum met 
  parkeerplaats 
- 2 Slaapkamers, luxe keuken met inbouwapparatuur 
- Badkamer met ligbad en aparte douche

Roermond
Achter De Cattentoren 3

Vraagprijs € 225.000,- k.k.

- Ruime stadswoning met tuin, berging, eigen 
  parkeerplaats en achterom 
- 3 Ruime slaapkamers en dakterras 
- Gelegen op korte afstand van station en winkelstraat

Roermond
Schoolstraat 4a

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

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

Roermond
Venloseweg 209

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

- Karakteristiek herenhuis/villa met veel authenciteit
- Verrassende ruimtes (ca. 875 m3) en goede 
  onderhoudsstaat
- Uitstekend gelegen in kern van Maasniel

Roermond
Eiermarkt 4

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 € 319.000,- k.k.

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

Roermond
Frans Douvenstraat 2

Vraagprijs € 339.000,- k.k.

- Markant herenhuis met royale indeling en vele 
  mogelijkheden  
- Parkeren voor de deur, Ideale mogelijkheid om 
  wonen/werken aan huis te combineren

Roermond
Kapellerlaan 48

Vraagprijs € 349.000,- k.k.

- Uniek appartementen met verrassende ruimtes 
- Gelegen aan Munsterplein in voormalig 
  “klein college” , met garagebox
- Bouwjaar 2001, modernisatie vereist

Roermond
Munsterstraat 14a

Vraagprijs € 329.000,- k.k.

- Charmant en exclusief herenhuis op toplocatie
- Enkele moderniseringen / renovatie gewenst 
- Verrassende ruimtes, gelegen aan rand centrum

Roermond
Godsweerderstraat 18



EEN ONTWIKKELING VAN

Damen Makelaardij

T 0475 – 57 71 11

INFORMATIE EN VERKOOP

Jack Frenken makelaars

T 0475 – 33 52 25

OolderVeste, Roermond
Kijk snel op oolderveste.nl

9 vrijstaand geschakelde
woningen aan de Veeweide

 Woonoppervlakte vanaf 145 m2

 Ruime woonkamer met erker

 Complete keuken met kookeiland

 en ingerichte badkamer

 3 slaapkamers en vaste trap naar zolder

 Tuin gelegen op het zuid/zuidwesten

Koopsomindicatie € 300.000 v.o.n.

Op zoek naar een leuke woning in Roermond? In juli gaan deze woningen

in OolderVeste in verkoop! Schrijf je in en we houden je op de hoogte.

6 twee onder een kap-
woningen aan de Veeweide

 Woonoppervlakte vanaf 113 m2

 Woonkamer met leuke uitbreidingsoptie

 Complete keuken en ingerichte badkamer

 3 slaapkamers en vaste trap naar zolder

 Tuin gelegen op het west/noordwesten

Koopsomindicatie € 225.000 v.o.n.

6 twee onder een kap-
woningen aan de Koppelweide

 Woonoppervlakte 136 m2

 Ruime woonkamer met erker

 Complete keuken met kookeiland

 en ingerichte badkamer

 3 slaapkamers en vaste trap naar zolder

 Tuin gelegen op het westen

Koopsomindicatie € 275.000 v.o.n.
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Vraagprijs € 350.000,- k.k.

- Statig herenhuis met grote tuin en garage 
- Op loopafstand van het stadscentrum 
- In technisch goede staat en rustig gelegen

Roermond
Graaf Reinaldstraat 14

Vraagprijs € 369.000,- k.k.

- Jaren ‘30 herenhuis op toplocatie
- Verrassende ruimtes en achtertuin op z/w met 
  achterom 
- Op loopafstand van alle dagelijkse voorzieningen

Roermond
Bisschop Boermansstraat 42

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 € 398.000,- k.k.

- Unieke jaren ‘50 villa op royaal (945 m2) perceel 
  met optimale privacy 
- Verrassend ruime en speelse indeling met uiteen-
  lopende mogelijkheden

Roermond
Beemdenlaan 4

Vraagprijs € 400.000,- k.k.

- Vrijst. gezinswoning op een mooie en rustige locatie 
- 3 Slaapkamers, ruime badkamer, tuin met veel 
  privacy 
- Ruime inpandige garage

Roermond
‘t Schiltjen 10

Vraagprijs € 445.000,- k.k.

- Keurige en knusse villa/woning met verrassend 
  ruimtelijke indeling 
- 4 Slaapkamers en recent vernieuwde keuken 
- Achtertuin met optimale privacy en zwembad

Roermond
Eglantierhof 23

Vraagprijs € 450.000,- 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 € 250.000,- k.k.

- Charmante jaren ‘30 woning met aanleunwoning/
  kantoor op perceel van 930 m2

- Goed onderhouden en prima isolatiepakket
- Mooie tuin met zwembad

Swalmen
Bosstraat 103

Vraagprijs € 250.000,- k.k.

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

Swalmen
Hagelkruis 2

Vraagprijs € 250.000,- k.k.

- Vrijstaande gezinswoning met serre en garage 
- Leefkeuken 2013 
- 3 Ruime saapkamers en grote badkamer 
- Garage met kelder en vliering

Swalmen
Graeterhofweg 19

Vraagprijs € 789.000,- k.k.

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

Roermond
Walbreukergraaf 22

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
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Vraagprijs € 89.000,- k.k.

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

Echt
Narcissenstraat 152

Vraagprijs € 109.000,- k.k.

- Maisonette (±90m²) gelegen in rijksmonument 
- Gesitueerd aan rand van het centrum en nabij 
  verbindingswegen 
- 2 slaapkamers, badkamer, woonkamer 26m²

Echt
Bovenste Eind 6a

Vraagprijs € 112.500,- k.k.

- Uniek door zijn luxe afwerking en onderhoud 
- Ruim opgezette 80 m2 woning met berging en balkon 
- Woonkamer 29 m2, separate keuken
- 2 Ruime slaapkamers

Echt
Narcissenstraat 104

Vraagprijs € 119.500,- k.k.

- Ruime woonkamer, separate eetkeuken voorzien van 
  luxe installatie
- 2 Royale slaapkamers, grote badkamer met ligbad
- Balkon met vrij uitzicht op groenvoorziening

Echt
Narcissenstraat 84

Vraagprijs € 124.000,- k.k.

- Ruim appartement (90m2) met dakterras (21m2) 
- Woonkamer 23 m2, eetkeuken 17 m2, 2 slaapkamers 
- Gelegen midden in centrum Echt

Echt
Bovenste Straat 73b

Vraagprijs € 149.000,- k.k.

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

- Tussen landerijen met vrij uitzicht

Echt
Maasbrachterweg 98

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 € 269.000,- k.k.

- Ruime 2-onder-1-kapwoning met garage
- Groot perceel 429m2, 30 meter diepe achtertuin
- 4 Slaapkamers, grote terrasoverkapping, tuin op 
  het zuiden

Echt
Sint Joosterweg 16a

Vraagprijs € 389.000,- k.k.

- Ruime villa met multifunctionele mogelijkheden op BG 
- Geheel onderkelderd met meerdere compartimen-
  ten en garage 
- Mooi omsloten achtertuin

Swalmen
Rijksweg Zuid 74

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 € 449.000,- k.k.

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

Swalmen
Aan De Wolfsboom 1



Vraagprijs € 339.000,- k.k.

- Vrijstaande woning (woonopp. 140 m2) met carport 
  en inpandige garage 
- 2006 gebouwd met hoogwaardige materialen
- Luxe afgewerkte woonkamer met erker, ruime keuken

Echt
Lelfert 1a

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

- Sfeervol gemoderniseerde (2012) vrijstaande 
  woning 
- Groot perceel van 737 m2, tuin op 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 € 175.000,- k.k.

- Ruime tweekapper met royale serre en grote garage
- Woonkamer, royale serre, 4 slaapkamers
- Vaste trap naar 2e verdieping, mooi perceel 
  van 295 m2

Susteren
Spoorstraat 56

Vraagprijs € 269.000,- k.k.

- Ruime vrijst. woning (ca 600 m3) met royale inp. garage
- Woonkamer 41m2, separate eetkeuken, 4 ruime 
  slaapkamers
- Zonnige tuin op zuiden met veel privacy

Sint Joost
Sint Joosterbaan 35

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

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

Echt
Peijerstraat 25
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Vraagprijs € 225.000,- k.k.

- Uitstekend onderh. bungalow met tuin op ‘t zuiden 
- Kunststof kozijnen ‘10, nieuw dak ‘12, hr combiketel 
  ‘07, c-label 
- 2 Slaapkamers, badkamer met grote inloopdouche

Linne
Marijkestraat 5

Vraagprijs € 375.000,- k.k.

- Riant vrijstaande woning 
- Met praktijkruimte van 50 m2

- 5 Slaapkamers, 2 kelders
- Fraaie parkachtige tuin

Linne
Veestraat 18

Vraagprijs € 499.000,- k.k.

- Ruime vrijstaande villa op een fraaie plek
- Gelegen aan rand van dorp bij weides en de Maas
- Met riant souterrain, 4 slaapkamers
- Levensloopbestendige woning

Linne
Sint Martinusstraat 1

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 € 200.000,- k.k.

- Vrijstaand woonhuis met inpandige garage (19 m2) 
  en berging 
- In 2014 geheel gemoderniseerd 
- Gelegen op perceel 397 m2, inhoud 522 m3

Stevensweert
Muncadostraat 7

Vraagprijs € 298.000,- k.k.

- Luxe afgewerkt vrijstaand woonhuis met grote 
  garage
- Woonkamer 43 m², separate eetkeuken en bijkeuken
- 3 Mogelijk 4 slaapkamers, luxe badkamer, fraaie tuin

Stevensweert
De Hoogestraat 2

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

- Gerenoveerde geschakelde boerderijwoning met 
  riante werkplaats 
- Ruim perceel met achterom gelegen aan rand van 
  het dorp met uitzicht over weides

Beegden
Nieuwstraat 19

Vraagprijs € 197.500,- k.k.

- Riant en karakteristiek herenhuis met garage en 
  aanbouw 
- Gelegen op perceel van 983 m2 met optimale privacy 
- Inhoud 586 m3 met diverse  mogelijkheden

Susteren
Stationsstraat 70

Vraagprijs € 195.000,- k.k.

- Verrassend ruime twee- kapper met vaste trap naar 
  2e verdieping met luxe badkamer
- Mooi omsloten en recent aangelegde achtertuin

Beegden
Akkerwende 8

Vraagprijs € 255.000,- k.k.

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

Beegden
Braambos 8

Vraagprijs € 239.000,- k.k.

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

Beegden
Leonardusstraat 11



Koopsom € 325.000,- v.o.n.

- Bijzonder karakteristieke vrijstaande woning
- Rustig gelegen op een fraai hoekperceel van 600 m2

- www.fraaistevensweert.nl

Stevensweert
Wilhelminalaan 7

Vraagprijs € 250.000,- k.k.

- Vrijstaande semi-bungalow met riante nieuwe 
  garage
- 2 Slaapkamers op begane grond, ruime leefkeuken
- Royale oprit geschikt voor 4 auto’s

Buggenum
Boonstraat 5

Vraagprijs € 585.000,- k.k.

- Vrijstaande semi-bungalow met riante nieuwe
  garage
- 2 Slaapkamers op begane grond, ruime leefkeuken
- Royale oprit geschikt voor 4 auto’s

Buggenum
Dorpsstraat 20

Vraagprijs € 159.000,- k.k.

- Halfvrijstaande woning met carport en garage 
- Rustig gelegen tegenover het groen 
- Woning met aanbouw en kelder

Haelen
Burgemeester Honeesngl 36

Ce
ntr

um

Molenweg

Ruim wonen
tussen  Roer  en  stadspark

St
ad

sp
ark

EXTRA 
RUIM & BREED!

✓ Type E/F: grootste type, maar liefst 6m breed!

✓ Schitterend gelegen aan de Roer en 

    het fraaie stadspark

✓ Twee verschillende indelingen mogelijk

✓ Met riante tuin!

✓ Prijzen van €274.400,- tot €289.300,- v.o.n.

Vraagprijs € 259.000,- k.k.

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

Heel
Dokter E.verstraelenstraat 1



Prijzen vanaf € 162.500,- v.o.n.

Cultuur, natuur en het centrum om de hoek!

Comfortabel
en betaalbaar!
19 centraal gelegen appartementen

VERKOOP
GESTART!

✓ Woonoppervlakte van 67 m2 tot 84 m2

✓ Eigen berging en parkeerplaats 

✓ Ruim terras of balkon

✓ Grenzend aan hartje Roermond

✓ Beste kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs

Vraagprijs € 410.000,- k.k.

- Ruime villa gelegen direct bij het centrum 
- In rustige straat op 100 m afstand van voorzieningen 
- Riante living, salon/kantoor, 4 slaapkamers en 
  2 badkamers

Heythuysen
Biesstraat 4d

Vraagprijs € 184.000,- k.k.

- Leuke 2-onder-1-kapwoning met aanbouw
- Met praktische bijkeuken en veel bergruimte
- Gelegen nabij supermarkt en speelveld

Ittervoort
Akkerstraat 6

Vraagprijs € 375.000,- k.k.

- Zeer sfeervol en hoogwaardig afgewerkt landhuis 
- Uitstekende vrijheidsbeleving, gezellige tuinkamer 
- Prachtig aangelegde tuin met goede bezonning

Ittervoort
Veldstraat 20

Vraagprijs € 385.000,- k.k.

- Licht excentrieke semi-bungalow op ruim perceel 
  met veel privacy 
- Uitstekend onderhouden en geheel gemoderniseerd 
- Gelegen op een uitstekende locatie

Neeritter
Saffierstraat 2

Vraagprijs € 319.000,- k.k.

- Riante klassieke voormalige ambswoning 
- 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 boederijwoning op ruim perceel 
- Met 4 slaapkamers, leefkeuken en hobbyruimte op 
  1e verdieping 
- Inpandige werkplaats van 42 m2

Heel
Daalzicht 1
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Vraagprijs € 254.000,- k.k.

- Zeer riant boerenwoonhuis, ruim perceel 1545 m2 
- Woning 684 m3, 4 grote slaapkamers 
- Volledig te moderniseren
- Centraal gelegen in het dorp

Herkenbosch
Steegstraat 2

Vraagprijs € 300.000,- k.k.

- Instapklare bungalow op toplocatie 
- 3 slaapkamers, tuin met zwembad en veel privacy 
- Voorzien van zonnepanelen en spouwmuurisolatie

Herkenbosch
Henri Jonaslaan 7

Vraagprijs € 375.000,- k.k.

- Penthouse 160 m2, 3 slaapkamers, 2 parkeerplaatsen 
- Instapklaar, luxe afwerking 
- Rustige ligging, fraai uitzicht

Herkenbosch
Daalderdreef 21

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

- Idyllisch gelegen bungalow met ruime living 
- Luxe (leef )keuken en badkamer, s laapkamers 
- Borsijke omgeving, tuin op het zuiden met veel 
  privacy

Herkenbosch
Van Der Landelaan 10

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 en tuin op het zuidwesten

Herkenbosch
Van Der Landelaan 6

Vraagprijs € 225.000,- k.k.

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

Montfort
Dijk 5

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

Vraagprijs € 209.000,- k.k.

- Verrassend ruime, hoogwaardig afgewerkte woning 
  met aanbouw
- Kunststof kozijnen met dubbel glas, 4 slaapkamers
- Leefkeuken, bijkeuken en overdekt terras

Melick
Parklaan 16

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

- Ruime woning met bad- en slaapkamer op bg
- Modern afgewerkt met terrasoverkapping en 
  tuinberging
- Gelegen nabij winkelvoorzieningen en A73

Melick
Armstrongerf 7

Vraagprijs € 295.000,- k.k.

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

Herkenbosch
Sportlaan 6

Vraagprijs € 167.000,- k.k.

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

Herkenbosch
Europalaan-oost 13
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Vraagprijs € 149.500,- k.k.

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

Sittard
Henri Jonasstraat 27

Vraagprijs € 698.000,- k.k.

- Exclusieve boerderijwoning (1.350 m3), 2002 
- 2007 geheel gerenoveerd
- Met grote loods van 420 m²  
- Bijzonder fraaie gelegen aan de bosrand

Montfort
Vlootveestraat 20

Vraagprijs € 200.000,- k.k.

- Karakteristieke woning uit 1947 met tuin op z/w 
- 4 Riante slaapkamers, 2 badkamers, gezellige keuken 
- Goed onderhouden, nieuw dak 2000

Posterholt
Roermondseweg 25

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 € 150.000,- k.k.

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

Sint Odiliënberg
Johan Friso-laan 5

Vraagprijs € 198.000,- k.k.

- Instapklare 2-kapper met mooie aanbouw met 
  leefkeuken, 
- Vaste trap naar 2e verdieping
- Inpandige garage, tuin op het zuiden

Sint Odiliënberg
Thorbeckestraat 5

Vraagprijs € 289.000,- k.k.

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

Sint Odiliënberg
Acacialaan 1

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

- Zeer mooi gelegen vrijstaande gezinswoning
- 4 Slaapkamers, riante woonkamer van 57 m2

- Privacyvolle tuin met goede bezonning

Sint Odiliënberg
Beukenlaan 9

Vraagprijs € 250.000,- k.k.

- In 2008 geheel gerenoveerd vrijstaand woonhuis 
- Luxe en comfortabele afwerking, instapklaar
- Grote leefkeuken, overdekt terras, 3 slaapkamers

Vlodrop
St.martinusweg 29

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

- Moderne splitlevel bungalow met kantoor/
  praktijkruimte
- Geheel voorzien van kunststof kozijnen, luxe bad-
  kamer en toiletruimte, riant zonneterras

Montfort
Ambt Montfort 4

Vraagprijs € 375.000,- k.k.

- Vrijstaand landhuis met garage, leefkeuken en 
  5 slaapkamers 
- Levensloopbestendig wonen: badkamer en slaap-
  kamer op bg, zeer degelijk gebouwd

Montfort
Heistershof 58


