
Eisenhowerstraat 467

€ 155.000,- k.k. 
6135 BC  Sittard



soort 
type

bouwjaar
perceel

gebruiksopp. wonen
 bruto inhoud woning

energielabel

vraagprijs

Galerijflat
Appartement
1967
2274 m2
88 m2
230 m3
A

€ 155.000,- k.k.

Kenmerken



Comfortabel appartement in 
Limbrichterveld met garage

In het kort
In de wijk Limbrichterveld aan de Eisenhowerstraat 467 
bieden wij u dit ruime, lichte en moderne appartement met 
energielabel A aan. Gelegen op de 6de verdieping, met 
twee slaapkamers, balkon op het zuiden, separate 
berging en garagebox. 

Op de begane grond bevindt zich de centrale entree met 
intercom, brievenbussen, toegang tot fietsenberging, 
kantoor servicedeskmedewerker, trappenhuis en liften. Het 
complex is voorzien van cameratoezicht.
Een groot privaat parkeerterrein (alleen toegankelijk voor 
bewoners) biedt voldoende parkeergelegenheid en voor 
uw gasten is er een vrij toegankelijk deel.

Wat een uitzicht!
Met de lift of via het trappenhuis gaat u naar de zesde 
verdieping. Op de galerij heeft u zicht op het ‘Hof van 
Onthaasting’ in de wijk Hoogveld. Met helder weer kijkt u 
zover als Roermond. Direct bij binnenkomst in het 
appartement ziet u het prachtige wijdse uitzicht via de 
grote raampartij. ’s Zomers kijkt u op een groene oase en 
op het zonnige balkon is het vanaf het vroege voorjaar 
goed toeven. 

En wat een ruimte
Een heerlijke woonkamer; ruim, licht en makkelijk in te 
delen. De open keuken is voorzien van een 5-pits inductie 
fornuis met oven, wasemkap, koelkast, vaatwasser, 
rvs-gootsteen en close-in-boiler.
Links naast de entree ligt een slaapkamer die thans in 
gebruik is als werkkamer. Ideaal om bijvoorbeeld thuis te 
werken of uiteraard als (tweede) slaapkamer.
Vanuit de woonkamer geeft de overloop toegang tot de 
hoofdslaapkamer, badkamer, inpandige berging en het 
toilet. 
De hoofdslaapkamer is gelegen aan de balkonzijde. 
De aangrenzende badkamer met inloopdouche is 
voorzien van een badkamermeubel met twee wastafels en 
spiegels. 
In de berging bevinden zich de elektrische boiler en de 
aansluitingen voor wasmachine en droger. Er is veel plaats 
voor opslag en voorraad.
Het toilet beschikt over een wandcloset en kastje met 
fontein.

De woonvertrekken zijn voorzien van een aaneengesloten 
laminaatvloer; in toilet, berging en badkamer ligt een 
antraciete tegelvloer.

Tot het appartement behoort ook een separate berging, 
die is gelegen aan het einde van de galerij op de zesde 
verdieping.

Energielabel A: klaar voor de toekomst
De woning heeft het zeer gunstige energielabel A. 
Verwarming vind plaats via blokverwarming en is 
aangesloten op het Groene Net. Vorig jaar werd de 
woning volledig aardgasvrij en voorzien van een nieuwe 
stoppenkast met drie fase aansluiting t.b.v. een 
inductiefornuis. Tevens werden de elektrische boilers 
vernieuwd. Deze zomer zijn de houten kozijnen voorzien 
van HR++ beglazing en medio september worden nieuwe 
draaikiepramen met HR++ glas geplaatst.
Zowel in de woon- als werkkamer werden vaste cat6 
internetaansluitingen aangebracht. Samen met de garage 
waarin u in de toekomst wellicht een oplaadpunt voor de 
auto kunt realiseren is het appartement helemaal klaar 
voor de toekomst.

Gemak dient de mens
In de Eisenhowerstraat woont u met alle voorzieningen 
binnen handbereik. Winkelcentrum Limbrichterveld – voor 
veel meer dan alleen de dagelijkse boodschappen – ligt 
nagenoeg voor de deur. Basis- en middelbare scholen 
liggen op loopafstand evenals medische voorzieningen 
zoals gezondheidscentrum en apotheek. En voor een 
bezoekje aan het Pitboel theater, het buurtcentrum of de 
speeltuin hoeft u maar de straat over te steken.

Genieten voorop
Sittard is een heerlijke stad om in te wonen, genieten staat 
hier voorop: de nabije eeuwenoude binnenstad met 
gezellige winkelstraten, de sfeervolle markt vol terrasjes en 
de verborgen stadstuinen. 

Wie van cultuur en een feestje houdt komt in Sittard niets 
tekort met theaters, poppodium, bioscopen, musea, 
bibliotheek, Oktoberfeest, Vastelaovond en ga zo maar 
door. Voor wie rust zoekt zijn er de heerlijke parken en het 
prachtige omringende heuvelland.

Mocht u toch weg willen? Hier woont u nagenoeg aan de 
uitvalswegen richting Maastricht, Heerlen en Roermond. 
Ook met het openbaar vervoer zijn er goede 
verbindingen.
Bussen stoppen bij het winkelcentrum en station Sittard ligt 
op ca. 15 minuten lopen. 
Gezellig buurten, boodschappen doen of tanken bij de 
Duitsers of Belgen? Het is allemaal om de hoek.

Welkom bij de club
Het appartementencomplex kent een actieve VvE. 
De maandelijkse bijdrage bedraagt € 133,28 voor het 
appartement en berging. Voor de garage € 20,08 en 
voor stookkosten betaalt u een voorschot van € 77,50.



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 9 april 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 2200

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Sittard
K
1503

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: Eisenhowerstraat 575
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Plattegronden
Eisenhowerstraat 467, Sittard
Formaat A4, 1:100

Maten
• woonkamer met open keuken: ± 36 m2
• slaapkamer 1: ± 14,5 m2
• slaapkamer 2: ± 12 m2
• badkamer: ± 5 m2
• balkon: ± 10 m2
• separate berging: ± 5 m2
• garage: ± 25 m2

Recente aanpassingen
• 90 cm breed Smeg 5-pits inductie fornuis met oven, 2021
• Bosch koelkast 2021
• Itho Daalderop close-in boiler 10 liter, 2021
• Itho Daalderop boiler 80 liter, 2021
• vaste cat6 UTP-internetaansluitingen, 2021
• nieuwe stoppenkast met 3-fase aansluiting, 2021
• perilex aansluiting, 2021
• HR++ glas en nieuwe draaikiepramen, 2022



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



De inhoud van deze brochure is met de grootste zorg samengesteld en is bedoeld als sfeerimpressie en om
u een indruk van de woning en de woonomgeving te geven. De teksten, maatvoering en foto’s zijn indicatief,
hieraan kunnen geen juridische rechten worden ontleend. Voor vragen of voor meer informatie kunt u contact

opnemen met ons kantoor. Dit kan telefonisch via 046-207 7144 of per mail naar info@ylomakelaardij.nl.


