
De Wieer 56

€ 1.195,- p.m. (excl. WLI)
6131 DA  Sittard



Ruim appartement in 
centrum van Sittard 

Algemene informatie
Te huur in het nieuwbouwcomplex aan 
de Wieer in het centrum van Sittard naast 
het Bisschoppelijk College, een zeer ruim 
en energiezuinig  appartement met drie 
slaapkamers en veel lichtinval. Het complex is 
gelegen op loopafstand van de winkels, het 
openbaar vervoer en de gezellige markt.

Dit luxe appartement is gelegen op de eerste 
etage en beschikt over een woonkamer met 
open keuken van ca. 40 m2 welke toegang 
biedt tot een groot balkon (ruim 7 meter 
breed) en is gelegen op het oosten. De 
keuken is voorzien van inbouwapparatuur 
waaronder een inductie kookplaat, afzuigkap, 
vaatwasmachine, koelkast en combi-oven. De 
ruime badkamer heeft een dubbele wastafel 
en een inloopdouche.

Het appartement is duurzaam gebouwd, 
zonder gasaansluiting en beschikt over 
vloerverwarming en -koeling. Hierdoor is de 
temperatuur in het appartement  zowel in 
de  zomer als in de winter zeer aangenaam. 
De technische installatie en de aansluiting 
voor de wasmachine zijn gesitueerd in de 
inbouwkast in de, aan de gallerij gelegen, 
slaapkamer.

Het appartement beschikt daarnaast over 
een eigen parkeerplaats in de ondergelegen 
parkeergarage en een grote separate 

berging. 

Verhuur
Het appartement De Wieer 56 in Sittard 
wordt gestoffeerd aangeboden ter verhuur, 
te weten:
• wanden zijn gestucadoord en geschilderd
• vloer is belegd met laminaat 

De maandelijkse huur bedraagt totaal
€ 1.195,- per maand, exclusief water, elektra 
en internet. Dit is inclusief € 100,- voor de 
servicekosten en een parkeerplaats.

De huurder dient te beschikken over: 
een geldig legitimatiebewijs en een bewijs 
van inkomen.

De huurovereenkomst is gebaseerd op een 
minimale huurtermijn van 2 jaar (24 maanden). 
De borgsom bedraagt € 2.390,-. 
 
Bijzonderheden 
- Per direct beschikbaar
- Gelegen in centrum Sittard
- Beschikt over 3 slaapkamers
- Inclusief parkeerplaats
- Bevat een separate berging op de
 begane grond naast parkeergarage

Indeling

Eerste verdieping, woonoppervlakte circa 91 m2 

• Woonkamer met open keuken, afmetingen circa 41 m2
• Overloop, afmetingen circa 10 m2 
• Slaapkamer, afmetingen circa 13 m2
• Slaapkamer, afmetingen circa 8,5 m2
• Slaapkamer, afmetingen circa 6,5 m2
• Badkamer, afmetingen circa 5,5 m2
• Balkon, afmetingen circa 15 m2



Eerste verdiepingDe Wieer 56
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YLO Makelaardij 
Wij helpen u bij alle vraagstukken op gebied van vastgoed. Van aan- en 

verkoop tot beheer en onderhoud.

Kies de makelaar die bij u past.
Bij YLO Makelaardij bent u verzekerd van intensieve 
begeleiding bij uw aan- of verkooptraject. Dit traject wordt 
gekenmerkt door het maken van beslissingen die gevolgen 
hebben voor de toekomst. Onze makelaars bewaken deze 
toekomstvisie. Hierbij is het belangrijk de wens van de 
koper af te spiegelen tegen het huidige marktaanbod. Het 
team van YLO Makelaardij onderscheidt zich juist op dit 
vlak. Door de ruime ervaring en kennis op het gebied van 
vastgoed, bouwkunde en architectuur is het mogelijk u in 
de breedste zin van het woord te begeleiden. Binnen het 
begeleidingstraject kunt u over de volgende onderwerpen 
advies bij ons inwinnen:

• Waardebepalingen met verkoopadvies;
• Verkoop en/of verhuur van uw woning;
• Aankoopbegeleiding;
• Advies bij verbouwen of verhuizen;
• Transformatie t.b.v. betere verkoop; 
• Beheer & onderhoud van vastgoed.

Makelaar als intermediair.
De makelaars van YLO Makelaardij fungeren als een 
intermediair voor u als klant. Hierdoor ontstaat er een 
scheiding tussen de aankopende en verkopende partij. 
Deze scheiding is belangrijk voor het zakelijke aspect van 
het koop/verkoop-proces. Ons team toetst daarnaast de 
betrouwbaarheid van potentiële kopers/huurders. Ook 
bewaken wij de voorgestelde doelen met betrekking tot 
vraagprijs en verkoopprijs. Het is belangrijk om vooraf aan 
de verkoop/aankoop al realistische doelen op te stellen, 
om zo ook uw woonplezier in de toekomst veilig te stellen.

Hoe kunt u ons bereiken?
Heeft u vragen? Twijfel niet en neem contact met ons op 
via telefoon: 046-207 7144. U kunt ook een e-mail sturen 
naar info@ylomakelaardij.nl. 

Hopelijk mogen wij u binnenkort begroeten op ons 
kantoor gelegen aan de Rijksweg Noord 61 in Sittard.

Nieuw!
E-book ‘woning 

verkopen’

kijk op www.ylomakelaardij.nl


