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FOUTE VERSIE  





KENMERKEN BLAD TYPES

Woonoppervlakte


Perceeloppervlakte


Inhoud


Bouwjaar


Type woning

242.50m²


3856m²


575m³


1970


VRIJSTAAND

Palmbomen, een overdekt zwembad met 
douche en sauna, een bijgebouw compleet 
voorzien van woonkamer, keuken, badkamer 
en slaapkamer; ideaal als aanleunwoning. 
Maar dat is nog lang niet alles... Deze woning 
beschikt over 20 zonnepanelen, heeft 
vloerverwarming, een extra cv-installatie voor 
het achterhuis en het zwembad en is volledig 
geïsoleerd. Bovendien heeft de woning 
onderhoudsvriendelijke kunststof kozijnen 
met dubbele beglazing v.v. kruisroeden.




We geven alvast een korte rondleiding:

Vanuit de ruime ontvangsthal - waar de trap 

naar de eerste verdieping van de hoofdbouw 
gelegen is - toegang tot de grote woonkamer 
met tuinkamer. Aan de woonkamer is de 
leefkeuken met achterliggende grote 
bijkeuken en kelder gelegen.




De inpandige L-vormige garage is zowel 
vanuit de opritzijde bereikbaar als vanuit de 
tuin en de bijkeuken. Achter de garage ligt 
het prachtige zwembadgebouw waar zich ook 
o.a. de sauna bevindt. Een schuifpui geeft 
toegang tot de terrasoverkapping van het 
aangrenzende bijgebouw/aanleunwoning.

Op de eerste verdieping van de hoofdbouw 

OMSCHRIJVING



Optie begin plan

TekstPalmbomen, een overdekt zwembad 
met douche en sauna, een bijgebouw 
compleet voorzien van woonkamer, keuken, 
badkamer en slaapkamer; ideaal als 
aanleunwoning. Maar dat is nog lang niet 
alles... Deze woning beschikt over 20 
zonnepanelen, heeft vloerverwarming, een 
extra cv-installatie voor het achterhuis en het 
zwembad en is volledig geïsoleerd. Bovendien 
heeft de woning onderhoudsvriendelijke 
kunststof kozijnen met dubbele beglazing v.v. 
kruisroeden.




We geven alvast een korte rondleiding:

Vanuit de ruime ontvangsthal - waar de trap 
naar de eerste verdieping van de hoofdbouw 
gelegen is - toegang tot de grote woonkamer 
met tuinkamer. Aan de woonkamer is de 
leefkeuken met achterliggende grote 
bijkeuken en kelder gelegen.




De inpandige L-vormige garage is zowel 
vanuit de opritzijde bereikbaar als vanuit de 
tuin en de bijkeuken. Achter de garage ligt 
het prachtige zwembadgebouw waar zich ook 
o.a. de sauna bevindt. Een schuifpui geeft 
toegang tot de terrasoverkapping van het 
aangrenzende bijgebouw/aanleunwoning.




Op de eerste verdieping van de hoofdbouw 
bevinden zich 5 grote slaapkamers en een 
royale badkamer. Een vaste trap vanuit één 

Optie begin plan

Palmbomen, een overdekt zwembad met 
douche en sauna, een bijgebouw compleet 
voorzien van woonkamer, keuken, badkamer 
en slaapkamer; ideaal als aanleunwoning. 
Maar dat is nog lang niet alles... Deze woning 
beschikt over 20 zonnepanelen, heeft 
vloerverwarming, een extra cv-installatie voor 
het achterhuis en het zwembad en is volledig 
geïsoleerd. Bovendien heeft de woning 
onderhoudsvriendelijke kunststof kozijnen 
met dubbele beglazing v.v. kruisroeden.




We geven alvast een korte rondleiding:

Vanuit de ruime ontvangsthal - waar de trap 
naar de eerste verdieping van de hoofdbouw 



  Tecnische omschrijving?

WAARVAN OOK ALLEEN RECHTS OF LINKS TE verdieping van de hoofdbouw gelegen is - toegang tot de 
GEBRUIKEN IS
 grote woonkamer met tuinkamer. Aan de woonkamer is de 



 leefkeuken met achterliggende grote bijkeuken en kelder 

 gelegen.


 in het buitengebied dichtbij de natuur.
 


 De inpandige L-vormige garage is zowel vanuit de opritzijde 

Vrijstaande bungalow, levensloopbestendig op een unieke bereikbaar als vanuit de tuin en de bijkeuken. Achter de 
locatie, aan de achterzijde tegen de meanderende garage ligt het prachtige zwembadgebouw waar zich ook 
“Leukerbeek” , dichtbij het natuurgebied “De Peel” en “De o.a. de sauna bevindt. Een schuifpui geeft toegang tot de 
Krang” in Swartbroek, een kerkdorp van Weert, met een rijk terrasoverkapping van het aangrenzende bijgebouw/
verenigingsleven. De basisschool Laurentius gevestigd in de aanleunwoning.

multifunctionele accommodatie op loopafstand. Winkels 

voor de dagelijkse boodschappen op enkele kilometers Op de eerste verdieping van de hoofdbouw bevinden zich 5 
afstand in het naburige Ell of Leuken. Een goede aansluiting grote slaapkamers en een royale badkamer. Een vaste trap 
op de N280 Weert-Roermond en dichtbij, de op- en afrit van vanuit één van deze kamers leidt naar de royale bergzolder.

de A2 Maastricht -Eindhoven.
 



 De achtertuin is onderhoudsvriendelijk en met een 
Deze bungalow is in een goede bouwkundige staat, gelegen mediterraan karakter aangelegd. Deze tuin is op het 
op een grote kavel van liefs 3856m2, welke deels bestaat uit noordwesten gelegen, is via een achterom bereikbaar en 
grasland. De bungalow is voorzien van betonnen begane heeft een overkapping aan de hoofdwoning en een 
grondvloer met kruipruimte en een betonnen overkapping aan het bijgebouw. Een huis om te genieten van 
verdiepingsvloer. De twee slaapkamers en  derde kleine het leven!

slaapkamer bevinden zich op de begane grond. Evenals de 

woonkeuken, met een keuken in hoekopstelling, met Download de brochure voor meer specifieke informatie over 
aangrenzend de bijkeuken, berging met alle de woning!

witgoedaansluitingen en de plaats waar de                    HR-comiketel, Palmbomen, een overdekt zwembad met douche en sauna, 
Remeha Quinta 28c uit 2006 hangt. Hier is ook de een bijgebouw compleet voorzien van woonkamer, keuken, 
hardhouten verdiepingstrap gesitueerd. De woonkamer is badkamer en slaapkamer; ideaal als aanleunwoning. Maar 
voorzien aan van een gashaard en aan de achterzijde is het dat is nog lang niet alles... Deze woning beschikt over 20 
overdekte terras bereikbaar middels openslaande zonnepanelen, heeft vloerverwarming, een extra cv-
tuindeuren. In de hal aan de voorzijde bevindt zich de installatie voor het achterhuis en het zwembad en is volledig 
toiletruimte, garderobe en meterkast. Op de begane grond geïsoleerd. Bovendien heeft de woning 
bevindt zich ook de badkamer. Badkamer en toilet zijn een onderhoudsvriendelijke kunststof kozijnen met dubbele 
aantal jaren geleden reeds gerenoveerd.
 beglazing v.v. kruisroeden.



 

 Middels de vaste trap in de berging, komt U op een grote We geven alvast een korte rondleiding:

overloop met schuifkasten. Vanuit de overloop zijn de beide Vanuit de ruime ontvangsthal - waar de trap naar de eerste 
slaapkamers op de verdieping bereikbaar, die allebei zijn verdieping van de hoofdbouw gelegen is - toegang tot de 
voorzien van een riante dakkapel. De slaapkamers zijn grote woonkamer met tuinkamer. Aan de woonkamer is de 
voorzien van schuifkasten. De bestaande dak is na leefkeuken met achterliggende grote bijkeuken en kelder 
geïsoleerd en voorzien van gipsplaten plafonds. Het terras is gelegen.

overdekt met een aluminium overkapping met 

polycarbonaatplaten en ligt aan de achterzijde. De tuin De inpandige L-vormige garage is zowel vanuit de opritzijde 
grenst aan “De Leukerbeek”.
 bereikbaar als vanuit de tuin en de bijkeuken. Achter de 
Palmbomen, een overdekt zwembad met douche en sauna, garage ligt het prachtige zwembadgebouw waar zich ook 
een bijgebouw compleet voorzien van woonkamer, keuken, o.a. de sauna bevindt. Een schuifpui geeft toegang tot de 
badkamer en slaapkamer; ideaal als aanleunwoning. Maar terrasoverkapping van het aangrenzende bijgebouw/
dat is nog lang niet alles... Deze woning beschikt over 20 aanleunwoning.

zonnepanelen, heeft vloerverwarming, een extra cv- 

installatie voor het achterhuis en het zwembad en is volledig Op de eerste verdieping van de hoofdbouw bevinden zich 5 
geïsoleerd. Bovendien heeft de woning grote slaapkamers en een royale badkamer. Een vaste trap 
onderhoudsvriendelijke kunststof kozijnen met dubbele vanuit één van deze kamers leidt naar de royale bergzolder.

beglazing v.v. kruisroeden.
 



 De achtertuin is onderhoudsvriendelijk en met een 
We geven alvast een korte rondleiding:
 mediterraan karakter aangelegd. Deze tuin is op het 
Vanuit de ruime ontvangsthal - waar de trap naar de eerste noordwesten gelegen, is via een achterom bereikbaar en 

Optie begin plan 

TekstPalmbomen, een overdekt zwembad 
met douche en sauna, een bijgebouw 
compleet voorzien van woonkamer, keuken, 
badkamer en slaapkamer; ideaal als 
aanleunwoning. Maar dat is nog lang niet 
alles... Deze woning beschikt over 20 
zonnepanelen, heeft vloerverwarming, een 
extra cv-installatie voor het achterhuis en het 
zwembad en is volledig geïsoleerd. Bovendien 
heeft de woning onderhoudsvriendelijke 
kunststof kozijnen met dubbele beglazing v.v. 
kruisroeden.




We geven alvast een korte rondleiding:

Vanuit de ruime ontvangsthal - waar de trap 
naar de eerste verdieping van de hoofdbouw 
gelegen is - toegang tot de grote woonkamer 
met tuinkamer. Aan de woonkamer is de 
leefkeuken met achterliggende grote 
bijkeuken en kelder gelegen.




De inpandige L-vormige garage is zowel 
vanuit de opritzijde bereikbaar als vanuit de 
tuin en de bijkeuken. Achter de garage ligt 
het prachtige zwembadgebouw waar zich ook 
o.a. de sauna bevindt. Een schuifpui geeft 
toegang tot de terrasoverkapping van het 
aangrenzende bijgebouw/aanleunwoning.




Op de eerste verdieping van de hoofdbouw 
bevinden zich 5 grote slaapkamers en een 
royale badkamer. Een vaste trap vanuit één 
van deze kamers leidt naar de royale 
bergzolder.




De achtertuin is onderhoudsvriendelijk en 
met een mediterraan karakter aangelegd. 
Deze tuin is op het noordwesten gelegen, is 
via een achterom bereikbaar en heeft een 
overkapping aan de hoofdwoning en een 
overkapping aan het bijgebouw. Een huis om 
te genieten van het leven!




Download de brochure voor meer specifieke 
informatie over de woning!



LOCATIE

Soort {{kind}}

Kamers {{rooms}}

Inhoud {{volumeSuffix}}

Woonoppervlakte {{livingAreaSuffix}}

Perceeloppervlakte {{plotAreaSuffix}}

Overige inpandige ruimte {{otherIndoorSpace}}

Gebouw gebonden buiten ruimte {{buildingBoundOutdoorSpace}}

Externe bergruimte {{externalStorage}}

Verwarming {{heating}}

Isolatie {{isolation}}

KENMERKEN 



INTERESSE IN EEN WONING?
NEEM CONTACT OP MET ONS KANTOOR

Bij Polderte 16 | 6005 SP | Weert



06 53 19 88 77 | info@smolenaersmakelaardijbv.nl | smolenaersmakelaardijbv.nl



Optie details 

TekstPalmbomen, een overdekt zwembad 
met douche en sauna, een bijgebouw 
compleet voorzien van woonkamer, keuken, 
badkamer en slaapkamer; ideaal als 
aanleunwoning. Maar dat is nog lang niet 
alles... Deze woning beschikt over 20 
zonnepanelen, heeft vloerverwarming, een 
extra cv-installatie voor het achterhuis en het 
zwembad en is volledig geïsoleerd. Bovendien 
heeft de woning onderhoudsvriendelijke 
kunststof kozijnen met dubbele beglazing v.v. 
kruisroeden.




We geven alvast een korte rondleiding:

Vanuit de ruime ontvangsthal - waar de trap 
naar de eerste verdieping van de hoofdbouw 
gelegen is - toegang tot de grote woonkamer 
met tuinkamer. Aan de woonkamer is de 
leefkeuken met achterliggende grote 
bijkeuken en kelder gelegen.




De inpandige L-vormige garage is zowel 
vanuit de opritzijde bereikbaar als vanuit de 
tuin en de bijkeuken. Achter de garage ligt 
het prachtige zwembadgebouw waar zich ook 
o.a. de sauna bevindt. Een schuifpui geeft 
toegang tot de terrasoverkapping van het 
aangrenzende bijgebouw/aanleunwoning.




Op de eerste verdieping van de hoofdbouw 
bevinden zich 5 grote slaapkamers en een 
royale badkamer. Een vaste trap vanuit één 



TITEL

Tekst



KADASTRALE KAART TITEL



KADASTRALE KAART


