
DELWEIDE 32
VRAAGPRIJS  € 259.000,-  k.k.

NIEUWE VRAAGPRIJS € 244.000,- k.k.



soort 
type

bouwjaar
perceel

woonoppervlakte
inhoud

aantal kamers
locatie

energielabel

vraagprijs
nieuwe vraagprijs

woonhuis
2-onder-1-kap
1969
338 m2
147 m2
410 m3
8 
Nieuwstadt
D

€ 259.000,- k.k.
€ 244.000,- k.k.

Kenmerken



Ruime instapklare eengezinswoning 
in Nieuwstadt

Deze goed onderhouden, ruime instapklare 
eengezinswoning is gelegen in een rustige 
woonwijk in Nieuwstadt en is gebouwd in 
1969. De woning heeft een vrij uitzicht aan de 
voorzijde.
Nieuwstadt is een dorp met een rijk 
verenigingsleven, een lagere school, diverse 
winkels en dienstverlening.

De hoofdwoning is traditioneel gebouwd, 
gevels van metselwerk, houten kozijnen 
en een zadeldak bedekt met pannen. De 
bijgebouwen (keuken, bijkeuken en kantoor) 
hebben eveneens gemetselde gevels met 
platte daken.
De woning verkeert bouwkundig in goede 
staat. Het schilderwerk van de houten kozijnen 
is goed, de eigenaren hebben hiervoor een 
collectief onderhoudscontract voor afgesloten.
 
De riante begane grond met de bijgebouwen 
omsluit de tuin als een patio.
De tuin is op het oosten georiënteerd en 
heeft een optimale privacy. De tuin heeft 
verschillende terrassen en is netjes aangelegd. 
Tevens staat er een tuinhuis met sauna
aan het einde van de tuin.

De ontvangsthal heeft een open trap naar de 
eerste verdieping. De hal met meterkast en 
het toilet met hangend toilet en fontein. De 
vloer van de hal is belegd met parket. Vanuit 
de hal is de ruime woonkamer toegankelijk. 
De woonkamer is belegd met een parketvloer, 
de wanden en het plafond zijn gestukadoord. 
Er bevindt zich een grote open haardpartij en 
grote raampartijen, die voor veel lichtinval 
zorgen. Achter de woonkamer is een moderne 
leef-keuken aangebouwd met een grote 
schuifpui voor de toegang naar de tuin c.q. 
terras. 

De keuken is voorzien van een gaskookplaat, 
afzuigkap, koelkast en afwasmachine. 
Via de keuken is de bijkeuken en het kantoor 
bereikbaar. In de royale bijkeuken bevindt zich 
zich de aansluiting voor de wasmachine. Vanuit 
de bijkeuken is de tuin en de kantoorruimte 
bereikbaar.
De vloeren van de bijgebouwen zijn voorzien 
van een mooie grindvloer, met uitzondering 
van het kantoor, deze vloer is belegd met 
laminaat.
De begane grond is ruim van opzet en heeft 
veel lichtinval, zodat het fijn vertoeven is.

De verdieping is te bereiken via een mooie 
houten trap. 
De overloop biedt toegang naar 3 ruime 
slaapkamers en een badkamer. De in 2004 
gerenoveerde badkamer heeft een ligbad, 
douche met glazendouchedeuren, vaste 
wastafel en een tweede hangend toilet. 
De vloer van de badkamer is eveneens een 
grindvloer.
De vloeren op de verdieping zijn voorzien van 
laminaat.

De zolder is te bereiken middels een vlizotrap 
en dient als bergruimte.
Tevens opstelplaats van de gehuurde Remeha 
Quinta 35C CV-ketel uit 2008.

• Gebruiksoppervlakte wonen 147 m2.
• Woonoppervlakte begane grond 103 m2.
• Woonoppervlakte 1ste verdieping 44 m2.
• Inhoud woning 410 m3.
• Voorlopig energielabel D.



Begane grond
• Entree/hal, afmetingen circa 2,9 x 2,7 m² inclusief meterkast (gerenoveerd in 2009, 

heeft krachtstroom en extra groepen) en toilet (circa 1 x 2 m2)
• Toiletruimte, afmetingen circa 1 x 2 m2. Hangend toilet en fontein. De vloer is voorzien 

van een lichte grindvloer en de wanden zijn gestukadoord.
• Woonkamer, afmetingen totaal circa 35 m². Riante woonkamer met open haard. Vloer 

is voorzien van parketvloer,  de wanden en plafond zijn gestukadoord. 
• Keuken, afmetingen circa 3,7 x 6,6 m2. Riante keuken met hoekopstellingen met een 

gaskookplaat, afzuigkap, koelkast en vaatwasser. De vloer is voorzien van een grindvloer.
• Bijkeuken, afmetingen circa 2,8 x 5,3 m2. De vloer is voorzien van grindvloer en hier 

bevindt zich de aansluiting van de wasmachine. 
• Kantoorruimte, afmetingen circa 2,7 x 6,5 m2. De vloer is belegd met laminaat.

Eerste verdieping
• Slaapkamer, afmetingen circa 3,6 x 3,7 m²
• Slaapkamer, afmetingen circa 3,5 x 2,9 m2
• Slaapkamer, afmetingen circa 2,9 x 3,0 m2
• Badkamer, afmetingen circa 1,9 x 3,7 m² met een tweede hangend toilet, ligbad, vaste 

wastafel en douche. De vloer is voorzien van een grindvloer  en de wanden zijn gestuukt 
en deels betegeld

Zolder
• Bergzolder, bereikbaar via vlisotrap.
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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, architectuur en financieel advies 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:

• Aan- of verkoopkosten bepalen;
• Hulp bij onderhandeling;
• Bezichtigingen plannen en begeleiden;
• Koopaktes opstellen;
• Aankoopaktes toetsen;
• Verbouwingsmogelijkheden in kaart 

brengen;
• Bouwinspectie uitvoeren;
• Energielabels opstellen en definitief 

maken;
• Waardebepalingen;
• Onderhoudsplannen opstellen;
• Beheer van vastgoed;
• Bemiddeling aan- en verkoop;
• Transformatie t.b.v. betere verkoop;
• Advies bij verhuur;
• Financieel/juridisch advies ;
• Advies op gebied van erfrecht;
• Notariële ondersteuning;

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: 0800-1081. U kunt ook 
een email sturen naar info@ylomakelaardij.nl. 

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



ing. Y.J.J. (Yvonne) Offermans-
Leinders

Yvonne (1960) studeerde Bouwkunde 
aan de HTS te Heerlen. Na ruim 20 jaar 
gewerkt te hebben als projectleider 
besloot Yvonne het roer om te gooien. 
Na het succesvol afronden van de 
opleiding SVM NIVO Vastgoed werd ze 
werkzaam als makelaar. In 2007 startte 
ze de onderneming YLO Bouwadvies & 
makelaardij op. Na het instappen van 
haar zoon Thijs is de makelaardij-tak op 
zelfstandige voet verder gegroeid. De 
groei is de basis geweest voor het huidige 
YLO Makelaardij.

ir. T.J.C.E. (Thijs) Offermans

Als derde generatie bouwkundige is 
Thijs (1988) opgegroeid met ontwerp en 
bouw. Na zijn opleiding Built Environment 
aan ZUYD te Heerlen, vervolgde hij zijn 
studie aan de Technische Universiteit van 
Eindhoven. Daar behaalde hij zijn Master 
Architecture, Building & Planning, met 
specialisatie Rationele Architectuur. Voor 
Thijs staat samen met de klant zoeken naar 
een nieuwe thuisplek centraal. Daarnaast 
biedt perspectief bij woningen die na 
aankoop nog aan persoonlijke smaak 
aangepast kunnen worden. 

mr. M.C.A. (Mat) Scheepers

Mat (1973) studeerde Fiscaal Recht en 
werkte bij Deloitte, de Rabobank en 
Staalbankiers. Mat sloot zich met zijn 
eigen bedrijf, Scheepers Financieel Advies 
en Planning, aan bij Perrée & Partners 
en is één van de initiatiefnemers van De 
Erfrechtplanners. Mat beschikt over een 
zeer uitgebreide kennis en ervaring op 
het gebied van Erfrecht en werkt nauw 
samen met notariskantoren in het zuiden 
van het land.


