
TE KOOP

Tiendenhof 7, Baexem
Vraagprijs € 159.500 K.K.

Frissen makelaardij & taxaties

St. Antoniusplein 10

6031 ED   Nederweert

0495-460736  /  06-21711322

info@frissenmakelaardij.nl

www.frissenmakelaardij.nl

Waar woonwensen

werkelijkheid worden



“Kom binnenkijken!”



> Kenmerken
Woonoppervlakte



 59m²




Inhoud


 216m³




Bouwjaar


 1986

> Omschrijving
Starters opgelet!




Te koop, geheel gemoderniseerde, 2-kamer benedenwoning met tuin en 
tuinberging




ALGEMEEN:

Deze benedenwoning is op een rustige en centrale locatie gelegen te 
Baexem. Baexem is een kerkdorp gelegen in Midden-Limburg in de 
gemeente Leudal. Het dorp is uitstekend bereikbaar via de provinciale weg 
N280, die de steden Weert en Roermond met elkaar verbindt. Diverse, 
primaire voorzieningen bevinden zich nog in de dorpskern, die op enkele 
minuten van het object zijn gelegen. 




De benedenwoning maakt onderdeel uit van een kleinschalig 
appartementencomplex bestaande uit 12-tal appartementsrechten 
(benedenwoningen en maisonnettes), verdeeld over een 3-tal woonlagen. 
Er is parkeergelegenheid op de openbare parkeerplaats, die in de directe 
nabijheid van het appartementencomplex is gelegen.




Ben je op zoek naar een betaalbare en instapklare (beneden-)woning?

Maak dan snel een afspraak voor een bezichtiging!





































INDELING:




BEGANE GROND:

Overdekte entree – hal met meterkast (4 groepen/ 2 
aardlekschakelaars), handige trapkast en een moderne, geheel 
betegelde toiletruimte met hangtoilet en fontein – woonkamer met 
laminaatvloer (27 m2) – vanuit de woonkamer heb je middels 2 grote 
raampartijen fijn contact met de voortuin – tevens is vanuit de 
woonkamer de slaapkamer te bereiken – slaapkamer (12 m2) – vanuit 
de slaapkamer is de moderne badkamer bereikbaar – de moderne, 
geheel betegelde badkamer (3 m2) is voorzien van een inloopdouche 
en een badmeubel - open keuken (8 m2) met laminaatvloer en een 
modern keukenblok voorzien van diverse inbouwapparatuur, te 
weten: gaskookplaat, elektrische oven, diepvries, koelkast en 
afzuigkap – vanuit de keuken toegang tot de achtertuin 




BUITEN:

Verzorgde voor- en achtertuin – de achtertuin (circa 36 m2) is geheel 
beklinkerd en voorzien van een tuinberging (4 m2) en een achterom - 
hier heb je alle ruimte om te genieten van het zonnetje en samen met 
je vrienden te barbecueën !




TECHNISCHE ASPECTEN:

- Bouwaard: traditioneel/systeembouw (spouw) 

- Vloeren: beton

- Isolatie: spouwmuur/ beglazing 

- Centrale verwarming: ja (m.b.v. combi cv-ketel/ merk AWB-HR/ 
jaartal 2004) 

- Warmwatervoorziening: combi cv-ketel 

- De maandelijkse bijdrage (servicekosten) aan de Vereniging van 
Eigenaren bedraagt circa € 36,-. Hiervan wordt o.a. de 
opstalverzekering, het gemeenschappelijke onderhoud, het kleine 
onderhoud en de administrateur betaald 



































> Plattegrond



> Kadaster Ontdek het perceel...

van Tiendenhof 7



“Woon jij 

binnenkort op 

deze locatie?”

- rustig en centraal gelegen

- uitstekend bereikbaar via de pronvinciale weg 
N280

- diverse, primaire voorzieningen zijn gelegen in de 
dorpskern en binnen enkele minuten bereikbaar

- het centrum van Roermond is binnen 15 minuten 
bereikbaar



INTERESSE
in deze instapklare benedenwoning?

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

0495-460736  /  06-21711322

info@frissenmakelaardij.nl

www.frissenmakelaardij.nl
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