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Munsterstraat 10
Roermond / Vraagprijs € 1.250.000 k.k.

Soort woning Herenhuis

Type woning Tussenwoning

Ligging In centrum

Woonoppervlakte 625 m²

Perceeloppervlakte 534 m²

Inhoud 3786 m³

Bouwjaar 1650 (een deel dateert uit 1350)

Aantal kamers 8

Aantal slaapkamers 5

Garage Geen garage

Soort tuin Achtertuin

Verwarming C.v.-ketel

CV ketel: Nefit hr 2000

Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas, voorzetramen (luiken)

Kenmerken





Historisch magistraal object

Monumentale patriciërswoning
Wonen en werken

Ligging in hartje centrum



Dit monumentale pand is door de eeuwen heen uitgegroeid van een 
klein middeleeuws woonhuis tot een toonvoorbeeld van een 
patriciërswoning. Dit bijzondere object met een volume van 3786 m3 
en een gebruiksoppervlakte van 625 m2 en biedt diverse 
mogelijkheden.



De begane grond is in gebruik als commerciële winkelruimte met een 
netto oppervlakte van ruim 180 m2. De entree wordt gesierd door een 
hardstenen omlijsting en dan komt men in de open winkelruimte. 




De kwaliteit en sfeer springen direct in het oog. O.a. het 
renaissancistische plafondstucwerk en de thematische stucdecoraties 
boven de schouwen uit ca. 1650/1702 spreken tot de verbeelding en 
bepalen mede de authentieke sfeer die het object zo bijzonder maakt. 



Twee bergingen, een kitchenette en een luxe toiletruimte zijn 
eveneens op de begane grond aanwezig.  Het heeft niet veel 
verbeeldingskracht nodig om te bedenken dat een riante living en 
leefkeuken hier ook eenvoudig gerealiseerd kunnen worden.



Authentieke details



De eerste verdieping bereikt men via de authentieke bordestrap. Een 
prachtig voorbeeld van 19e eeuws vakmanschap. De verdieping is 
heeft een riante woonoppervlakte van maar liefst 240 m2. 



Hoge plafonds met hoge ramen en oude balken bepalen de warme 
sfeer.



De verdieping die is ingericht met een sfeervolle overloop,  een 
woonkamer van 52 m2 met inloopkast en originele schouw, een 
separate eetkamer, een leefkeuken van 23 m2.







Er bevinden zich twee royale slaapkamers van 26 m2 en 30 m2.



De zeer verzorgde badkamer is voorzien van een toilet, douche, ligbad 
en dubbele wastafel.



Tevens bevinden zich op de tweede en derde verdieping nog een 
praktische was-/ en werkruimte. 



De fraaie bordestrap voert u eveneens naar de 2e verdieping. Op deze 
verdieping is ruim 185 m2 gebruiksoppervlakte beschikbaar. Deze 
oppervlakte in ingedeeld met een overloop, 3 werk-/ slaapkamers met 
dakkapel, een berging en een grote zolderruimte in gericht met 
bergingen. De bouwkundige authenticiteit van de eeuwen geleden 
herken je hier terug in de praktische kapconstructie. Aan deze enorme 
ruimte kan natuurlijk ook een andere indeling of functie worden 
gegeven.



Via een oude steektrap komt men op de immense zolder. De 
eeuwenoude kapconstructie draagt fier de hoge kap die dit object 
siert. Ook de historische brede planken zijn hier nog aanwezig. 
Kortom; eveneens een ruimte die mogelijk een andere functie kan 
krijgen in de  toekomst.



Een aantal bouwperiodes reflecteren in deze 5 separate historische 
kelders (1ste kelder dateert uit 1350) en keldergewelven die gebruikt 
kunnen worden als provisiekelder, wijnkelder of opslagruimte en de 
eerste keuken van het huis met bakoven van vóór 1554.







Een sfeervolle stadstuin van 270 m2 grenst aan de achterzijde van het 
object. Een prieel, terrassen,  borders en een belijning van platanen 
sieren deze woning aan de achterzijde. 




Deze royale stadstuin biedt ondanks de centrale ligging de privacy en 
rust. Een oriëntatie op het westen maakt de beleving compleet.



Bijzonderheden:

•	Rijksmonument

•	Cultuur- en historische analyse aanwezig

•	Bouwkundige kwaliteit van het object wordt met regelmaat

   gemonitord door Monumentenzorg

•	Goede locatie gelegen in het historische centrum

•	Bestemmingsplan `Binnenstad Roermond’ `Centrum’ met functie

   aanduiding detail handel op de begane grond alsmede

   dienstverlening, kantoren en woondoeleinden













Objectgegevens
Gemeente: Roermond
Perceeloppervlakte: 534 m²
Kadastraal perceel: 5202

Overige inpandige ruimte: 261 m²
Gebouwgebonden buitenruimte: -
Externe bergruimte: -



Aanvullende informatie 

bij de koop van een woning

BIEDEN EN ONDERHANDELEN

Brochures worden verstrekt aan meerdere personen.

De ontvangen informatie en de vermelde vraagprijs nodigen 
u uit tot het doen van een bieding. Verkoper mag gelijktijdig 
van meerdere partijen biedingen ontvangen ook al bent u de 
eerste partij die de informatie heeft ontvangen ook al bent u 
partij die als eerste bezichtigd heeft of als eerste reageert. U 
bent pas in onderhandeling als u een tegenvoorstel krijgt van 
de verkoper. Er mag slechts met één partij tegelijk 
onderhandeld worden. Met meerdere partijen gelijktijdig 
onderhandelen is toegestaan mits de makelaar u hiervan 
vooraf op de hoogte heeft gebracht. De verkoper beslist  met 
welke partij hij wenst te onderhandelen. Hij heeft het recht 
van gunning, zelfs al biedt u de vraagprijs. Bij het uitbrengen 
van een bieding is het van belang dat alle voorwaarden goed 
worden  aangegeven. Naast de prijs zijn eveneens de 
opleveringsdatum en ontbindende en aanvullende 
voorwaarden van belang.  Tijdens het onderhandelingsproces 
mag de verkoper doorgaan met bezichtigingen.

 



HET TOT STAND KOMEN VAN EEN KOOP

Tijdens het onderhandelingsproces worden de prijs en 
overige voorwaarden met partijen besproken. Zodra een  
akkoord is bereikt,  dienen de afspraken schriftelijk te worden 
vastgelegd in een koopovereenkomst. Deze wordt opgesteld 
volgens de model-koopakte van de NVM. 

Deze koopakte is opgesteld volgens eisen die de wet aan de 
koopovereenkomst van een woning stelt. Aanvullende 
afspraken worden eveneens in deze akte opgenomen. 

De koop is wettelijk pas gesloten nadat koper én verkoper de 
koopovereenkomst hebben ondertekend. Aan een mondeling 
akkoord kunnen geen rechten worden ontleend.

 



WAARBORGSOM/BANKGARANTIE

Het storten van een waarborgsom door koper is een 
onderdeel van de overeenkomst. Deze waarborgsom dient 
binnen 4 weken na het tekenen van de overeenkomst door 
koper gestort te worden op de derdenrekening van een door 
de koper aangegeven notaris. De waarborgsom bedraagt 10 
% van de koopsom. 

Als alternatief kan een bankgarantie ter hoogte van dit 
bedrag worden gesteld.

Bespreekt u dit vooraf aan het uitbrengen van uw bieding 
reeds met uw hypotheekadviseur of bank.

BEDENKTIJD KOPER

De koper die handelt als natuurlijk persoon en niet handelt  in 
de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft  na het tekenen 
van de overeenkomst een wettelijk bedenktijd van  drie 
dagen. Deze  begint om 00.00 uur op de dag na het 
ondertekenen van de overeenkomst als koper op die dag een 
afschrift van de overeenkomst ter hand is gesteld. Indien de 
bedenktijd eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen 
erkende feestdag,  wordt deze verlengd tot en met de 
eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of 
algemeen erkende feestdag is.

 



ONDERZOEKPLICHT KOPER

Informatie over de woning wordt zo nauwkeurig mogelijk  
geïnventariseerd en samengesteld.  De verstrekte gegevens 
zijn echter indicatief. De koper  heeft een onderzoekplicht 
naar zaken die bij de koop voor hem van belang kunnen zijn.  
Een koper kan zich niet beroepen op zaken die hij had 
kunnen waarnemen of die beschikbaar zijn via openbare 
registers of instanties. Het staat een koper vrij om 
deskundigen in te schakelen (denk aan bijvoorbeeld een 
bouwkundige).

 



OPTIE

Het begrip `optie’ wordt vaak ten onrechte gebruikt. Voor het 
vastleggen van een optie is de wettelijke grondslag dat 
partijen het eens zijn over de voorwaarden van de koop. 
Hetgeen betekent dat de onderhandelingen reeds hebben 
plaatsgevonden. Een optie wordt gezien als een soort 
bedenktijd voor de koper. Het vooraf afspreken van een optie 
voor een bestaande woning  is dus niet mogelijk. Uiteraard 
kan dit wel voor nieuwbouwwoningen, voorwaarden zoals 
bijvoorbeeld de prijs zijn dan bekend.

 



C.V. KETEL

Een woning beschikt normaliter over een c.v.-ketel. De ketel 
kan eigendom zijn van de verkoper. Bij de levering van de 
woning wordt u dan eigenaar van de c.v.-ketel die in de 
woning aanwezig is.  In sommige gevallen heeft de verkoper 
de c.v.-ketel gehuurd van een derde partij (bijvoorbeeld Volta 
of Feenstra). De c.v.-ketel wordt bij levering van de woning 
dan niet in eigendom overgedragen! De koper neemt de 
contractuele verplichtingen incl. de betaling van de huur van 
verkoper over. Indien u de c.v.ketel in eigendom wenst te 
krijgen of u wenst dat de gehuurde ketel verwijderd wordt 
dan dient u dit duidelijk vooraf bij het doen van een bod als 
randvoorwaarden kenbaar te maken.

belangrijke



info!



Persoonlijke betrokkenheid, zekerheid en 

gemak. Maar vooral professionaliteit, 

marktkennis, onderhandelingskracht en 

persoonlijke begeleiding. Alles wat bij de 

aan- of verkoop van een huis komt kijken, 

vindt u bij Jack Frenken onder één dak.

KANTOOR ROERMOND


Graaf Reinaldstraat 1


6041 XB Roermond

KANTOOR ECHT


Gelrestraat 18 


6101 EW Echt

T	(0475) 335 225


E	info@jackfrenken.nl Gratis parkeren  voor de deur

NOTITIES


