
TE KOOP

Willem I Straat 4, Nederweert
Vraagprijs € 449.000,- 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



 113m²




Perceeloppervlakte


 536m²




Bouwjaar


 1968




> Omschrijving
Te koop vrijstaande bungalow met 4 slaapkamers, kelder, vrijstaande 
garage en fijne tuin, gelegen op een goede locatie te Budschop 




ALGEMEEN:

Deze bungalow is op een hoeklocatie, in een rustige woonstraat, te 
Budschop (gemeente Nederweert) gelegen. 




Nederweert is uitstekend bereikbaar vanwege de ligging tussen de 
kruispunten van de A2 (Eindhoven - Maastricht), de N266 (Nederweert - 
Helmond) en de N275 (Weert - Venlo). Steden als Weert, Roermond en 
Eindhoven zijn allen binnen een straal van 30 autominuten gelegen.




Tevens zijn alle voorzieningen (zoals o.a. diverse horecazaken, winkels, 
sportpark, basisscholen en zorg verlenende bedrijven) op enkele minuten 
van de woning, in het dorpscentrum van Nederweert gelegen.  




De woning is in 1968 gebouwd en door de jaren heen netjes onderhouden 
door de huidige en 1e eigenaar. In 1977 is de woning voorzien van een 
aanbouw. Door plaatsen van deze aanbouw beschikt de woning 
momenteel over 4 slaapkamers en een fijne, royale bergkelder. 




Deze woning is uitermate geschikt voor kandidaten, die toe zijn aan het 
gemak van een "gelijkvloers”-wonen doch graag nog willen beschikken 
over een fijne tuin. Een balkon van een appartement is immers ook niet 
alles! Alle primaire voorzieningen zoals de badkamer, de slaapkamers, de 
woonkamer, de bijkeuken en de keuken bevinden zich op de begane 
grond. Dus grijp uw kans en maak snel een afspraak voor een bezichtiging 
want dit soort type woningen komen immers niet vaak voorbij!























INDELING:




SOUTERRAIN:

Royale bergkelder (17 m2)




BEGANE GROND:

Overdekte entree - hal met natuurstenen vloer, meterkast (5 groepen/ 
aardlekschakelaar) en gedateerde toiletruimte met fontein – 
woonkamer (28 m2) met parketvloer, schouwpartij en openslaande 
deuren naar de achtertuin – vanuit de woonkamer, is er door de grote 
raampartijen, een fijn contact met de voor- en achtertuin – 
woonkeuken (9 m2) met tegelvloer en een standaard 
keukeninrichting voorzien van kastenwand en diverse 
inbouwapparatuur, te weten: afzuigkap, koelkast, elektrische oven en 
gaskookplaat – vanuit de keuken is er toegang tot de achtertuin en de 
handige bijkeuken (7 m2) met tegelvloer – in de bijkeuken bevindt 
zich de cv-ketel en de witgoedaansluiting – aansluitend aan de 
bijkeuken is er een portaaltje, dat toegang biedt aan slaapkamer I (15 
m2) en aan de bergkelder – slaapkamer II (10 m2) – slaapkamer III (8 
m2) – slaapkamer IV (13 m2) – alle slaapkamers zijn voorzien van een 
laminaatvloer - kleine, gedateerde doucheruimte (2 m2) met wastafel 
en lichtkoepel – er kan echter in één van de slaapkamers een fijne, 
royale badkamer gerealiseerd worden




GARAGE:

Vrijstaande garage (21 m2) met kantelpoort en aangebouwde, kleine 
houten overkapping – voor de garage is de oprit gelegen




TUIN:

Verzorgde voor-, zij- en achtertuin –  de royale achtertuin is circa 12 
meter diep en maar liefst 19 meter breed, is voorzien van een 
achterom, een terrasoverkapping (direct grenzend aan de 
woonkamer) en is gelegen op de zonzijde (zuiden)  














TECHNISCHE ASPECTEN:

- Bouwaard: traditioneel (spouw) 

- Vloeren: beton  

- Type dak: plat dak 

- Dakbedekking: bitumineuze dakbedekking    

- Isolatie: beglazing (gedeeltelijk HR++-beglazing), dak, spouwmuur 
(aanbouw) 

- Kozijnen/ buitendeuren: hout/ kunststof

- Rolluiken: ja (de woning is grotendeels voorzien van rolluiken) 

- Centrale verwarming: ja (m.b.v. combi cv-ketel, merk Vaillant/ HR, 
jaartal 2017) 

- Warmwatervoorziening: combi cv-ketel

- Energielabel: D

- Perceel 536 m2 (exclusief het gedeelte van de voor- en zijtuin, dat 
eigendom is van de gemeente en in gebruik is door de huidige 
eigenaar)





























> Energielabel



> Plattegrond



> Plattegrond



> Plattegrond



> Kadaster Ontdek het perceel...

van Willem I Straat 4



“Woon jij 

binnenkort op 

deze fijne plek?”

- uitstekend bereikbaar vanweg de ligging tussen 
de kruispunten van de A2 (Eindhoven-Maastricht), 
de N266 (Nederweert-Helmond) en de N275 (Weert-
Venlo)

- Steden als Weert, Roermond en Eindhoven zijn 
allen binnen een straal van 30  autominuten 
gelegen

- Alle voorzieningen (zoals o.a. diverse horecazaken, 
winkels, sportpark, basisscholen en zorg 
verlenende bedrijven) op enkele minuten van de 
woning gelegen, in het dorpscentrum 



INTERESSE
in deze levensloopbestendige woning?

Neem gerust contact met ons op!
We maken graag een afspraak met u voor een bezichtiging

0495-460736  /  06-21711322

info@frissenmakelaardij.nl

www.frissenmakelaardij.nl
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St. Antoniusplein 10

6031 ED   Nederweert

Waar woonwensen

werkelijkheid worden


