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 Diepe tuin met grote garage/ hobbyruimte



> Kenmerken
Woonoppervlakte



 117m²




Perceeloppervlakte


 1205m²




Inhoud


 475m³




Bouwjaar


 1965

> Omschrijving
Altijd al gedroomd van een betaalbare, vrijstaande woning in een 
landelijke en rustige omgeving? Dan is dit jouw kans!




Deze vrijstaande woning is gelegen op een perceel van maar liefst 1205 m2 
en beschikt tevens over een royale garage/ hobbyruimte. 




ALGEMEEN:

De woning is gelegen in het kerkdorpje “Ospeldijk”. Ospeldijk is in het 
midden van de provincie Limburg gelegen en behoort tot de gemeente 
Nederweert. Ospeldijk ligt tussen de dorpen Nederweert en Meijel, nabij 
het mooie Nationaal Park "de Groote Peel". Zowel Nederweert als Meijel, 
die op respectievelijk 10 en 7 autominuten zijn gelegen, hebben een 
uitstekend voorzieningenniveau. Het dorp Ospel, dat op slechts enkele 
autominuten van de woning is gelegen, heeft ook nog enkele primaire 
voorzieningen (bakker/ slager/ supermarkt/ basisschool).




Vanwege de centrale ligging van de woning t.o.v. de snelweg A2 
(Maastricht-Eindhoven) zijn steden als Weert, Roermond en Eindhoven, 
allen binnen circa 30 autominuten bereikbaar. 




Het originele bouwjaar van de woning en het bijgebouw is circa 1965. In de 
jaren '70 is de woning voorzien van een serre. Een extra ruimte op de 
begane grond, die bij de woonkamer betrokken kan worden en waar je een 
fijn contact met de diepe achtertuin. De woning verkeert in een goede staat 
doch een potentiële kandidaat dient wel nog rekening te houden met 
moderniseringskosten. De woning kan nog geheel naar eigen wens worden 
aangepast en biedt vele mogelijkheden zowel binnen als buiten.

























Indeling: 

SOUTERRAIN:

Handige berg-/provisiekelder (8 m2)  




BEGANE GROND:

Entree/ hal met meterkast (5 groepen/ aardlekschakelaar) en trap 
naar de 1e verdieping – fijne woonkeuken (12 m2) met eenvoudige 
keukeninrichting voorzien van afzuigkap, elektrische oven en 
keramische kookplaat – vanuit de keuken heb je fijn tuincontact met 
de zijtuin – vanuit de keuken is er toegang tot het portaal en de 
woonkamer – de woonkamer (26 m2) is voorzien van een tegelvloer, 
een schouwpartij met open haard en openslaande deuren naar de 
serre – de serre (11 m2) die eveneens voorzien is van een tegelvloer, 
kan op deze wijze bij de woonkamer worden betrokken worden – 
vanuit de serre is er toegang tot de achtertuin – vanuit het portaal is 
er toegang tot de toiletruimte en de berging – de berging (5 m2) is 
voorzien van witgoedaansluitingen en een gootsteen 




1E VERDIEPING:

Overloop – moderne doucheruimte (2,5 m2) met wastafel – 
slaapkamer I (9 m2) – slaapkamer II (11 m2) – slaapkamer III (12 m2) 
met toegang tot balkon – slaapkamer IV (6,5 m2), deze slaapkamer 
zou het makkelijkst verbouwd kunnen worden tot badkamer, indien 
de potentiele kandidaat een groter badkamer wenst – hierdoor 
blijven er nog 3 fijne slaapkamers qua formaat over




2e VERDIEPING:

Vlizotrap naar bergzolder met dakraampje en opstelplaats voor de cv-
ketel/ geiser




GARAGE/ HOBBYRUIMTE:

Royale vrijstaande garage/ hobbyruimte (48 m2) met openslaande 
deuren en loopdeur naar achtertuin – dit is een ideale ruimte voor 
een kleine zelfstandige of een hobbyist! – achter de garage bevindt 
zich nog een houtopslag











TUIN:

Royale, eenvoudige voor-, zij- en achtertuin – de gehele tuin is 
recentelijk nog voorzien van een nieuwe grasmat en nieuwe aanplant 
ten behoeve van de erfafscheiding – vanuit de achtertuin heeft men 
een mooi vrij uitzicht over landerijen – vanwege de grootte is er op 
ieder moment van de dag, wel  een plekje in de zon te vinden – verder 
is er ruim voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein




TECHNISCHE ASPECTEN (Hoofdbouw):

-	Bouwaard: traditioneel (spouw) 

-	Vloeren: beton/ hout  

-	Type dak: zadeldak/ plat dak

-	Dakbedekking: keramische dakpannen/ bitumineuze dakbedekking 
(jaartal circa 2007)   

-	Isolatie: dubbele beglazing (gedeeltelijk)    

-	Kozijnen: hardhout/ vurenhout/ aluminium 

-	Centrale verwarming: ja (m.b.v. cv-ketel/ merk Rheem/ jaartal 1980) 

-	Warmwatervoorziening: geiser (merk Vaillant/ jaartal onbekend)



























> Plattegrond Souterrain



> Plattegrond Begane grond



> Plattegrond 1e verdieping



> Plattegrond 2e verdieping



> Plattegrond Garage/ hobbyruimte



> Kadaster Ontdek het perceel...

van Meijelsedijk 107



“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”

*  Rustig gelegen nabij Nationaal Park "De Groote 
Peel"

* Vrij uitzicht over landerijen aan achterzijde

* Vanwege de centrale ligging  zijn steden zoals 
Weert, Roermond, Eindhoven en Venlo, allen 
binnen circa 30 autominuten bereikbaar



INTERESSE
in deze vrijstaande woning?

Neem gerust contact met me op!
Ik maak graag een afspraak met je voor een bezichtiging

0495-460736  /  06-21711322
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