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soort 
type

bouwjaar
perceel

vloeropp. wonen
 bruto inhoud woning

energielabel

vraagprijs

villa
vrijstaand 
1979
1266 m2
241 m2
677 m3
D

€ 479.000,- k.k.

Kenmerken



Villa met riant perceel
 in Munstergeleen

Algemene informatie
De villa is gelegen aan de Gulikstraat 16 
te Munstergeleen. Het dorp Munstergeleen 
vormt de verbinding tussen Sittard en Geleen 
en kent een rijke historie. In het dorp zijn vele 
faciliteiten aanwezig, zoals een winkelcentrum, 
een basisschool, diverse sportverenigingen en 
horeca. Tevens is natuur rondom het dorp uniek, 
zoals de heemtuin en de wijngaard. De villa is 
centraal gebouwd op het riante perceel groot 
circa 1266 m2.

Bouw
De villa gebouwd in 1975, is traditioneel 
gebouwd. De gevels zijn opgetrokken uit 
geïsoleerde spouwmuren van grijze MBI-
betonsteen. Alle vloeren zijn van beton.
De platte daken zijn belegd met Pirelli (rubber) 
dakbedekking inclusief 4 cm isolatie en dateren 
uit 1992. Het hoofddak is in 2001 belegd met 
leien. De kozijnen zijn vrijwel allemaal in 2004 
vervangen door kunststof kozijnen met isolerende 
beglazing. 

Riant perceel
De woning staat op een perceel van ruim 1260 
m2. De villa ligt centraal op dit perceel. Via 
de ruime oprit is er toegang tot de entree en 
twee garages. De eerste garage behoort tot 
het originele woningontwerp. Deze garage, 
met oppervlakte van 20 m2 is geschakeld aan 
de woning. Via de achterdeur in deze garage 
is het terras bereikbaar. De separaat gelegen 
tweede garage is in 2000 gebouwd. Deze 
garage heeft een oppervlakte van 25m2. Naast 
deze garage is een opstelplaats voor caravan 
of aanhangwagen. Beide garages zijn voorzien 
van een elektronische sectionaalpoort. De tuin 
bevat een terras, gelegen aan de woonkamer 
en georiënteerd op het zuiden. Het perceel is 
omringd met een robuuste hagen, waardoor de 
tuin veel privacy heeft. 

Begane grond
De begane grond bevat de entree met hal, 
garderobe en meterkast. De begane grond 
is onderverdeeld in het leefgedeelte en het 
slaapgedeelte. De hal staat in open verbinding 
met het leefgedeelte. Dit gedeelte bestaat 
uit de keuken met bijkeuken, de woonkamer 
en de eetkamer. De woonkamer, eetkamer en 
keuken zijn volledig open en gesitueerd aan de 

grote schuifpuien met toegang naar het terras 
en tuin. Tevens zorgen de schuifpuien voor een 
sterke connectie tussen het interieur en de tuin. 
De dichte bijkeuken grenst aan de keuken. 
Het terras is eveneens vanuit de bijkeuken 
bereikbaar.
Vanuit de hal is het slaapgedeelte toegankelijk. 
Het portaal  geeft toegang tot een separaat 
toilet, de badkamer, 3 slaapkamers en een 
technische ruimte. De badkamer bevat een 
inloopdouche, bad en wastafel. De slaapkamers 
zijn ruim met veel lichtinval. De technische ruimte 
is de opstelplaats voor de cv-ketel ten behoeve 
van de hete lucht verwarming en de gasboiler. 
De Brink cv-ketel uit 1998 is in eigendom.

Eerste verdieping
Via de trap in de hal is de 1ste verdieping 
bereikbaar. Momenteel is de 1ste verdieping 
ingericht als ruime hobbyruimte met berging 
en kantoor. Deze ruimtes kunnen eveneens als 
2 slaapkamers dienst doen. De ramen op de 
verdieping zijn georiënteerd op het zuiden  

Bijzonderheden 
• Riant kavel van 1266 m2
• Woning centraal gelegen op het perceel 
• Tuin bevat veel privacy
• Twee ruime garages en tuinhuis



Indeling

Begane grond, gebruiksoppervlakte circa 107 m2.
• Hal, afmetingen circa 2,5 x 4,7 m. Hal met garderobe, meterkast en trap.
• Woonkamer, afmetingen circa 4,2 x 6,6 m. 
• Eetkamer, afmetingen circa 3 x 3,2 m. Schuifpuien bieden toegang tot terras en tuin. 
• Keuken, afmetingen circa 3,7 x 4,4 m. 
• Bijkeuken, afmetingen circa 1,8 x 4,1 m. 
• Garage, afmetingen circa 3 x 6,6 m. 
• Portaal, afmetingen circa 2 x 2,4 m. Geeft toegang tot toilet, slaapkamers, badkamer en technische 

ruimte.
• Slaapkamer, afmetingen circa 3 x 4,1 m. 
• Slaapkamer, afmetingen circa 3,4 x 3,6 m. 
• Slaapkamer, afmetingen circa 4 x 4,5 m. 
• Badkamer, afmetingen circa 2,4 x 3 m. Badkamer voorzien van inloopdouche, bad en wastafel.
• Technische ruimte, afmetingen circa 1,6 x 1,6 m. 

• Garage, afmetingen circa 4,7 x 5,4 m. 
• Tuinhuis, afmetingen circa 1,8 x 1,8 m. 

Eerste verdieping, gebruiksoppervlakte circa 40 m2.
• Kantoor, afmetingen circa 2,5 x 3,5 m. 
• Hobbyruimte, afmetingen circa 5,3 x 8,2 m. 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: YLO

12345
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Geleverd op 5 juli 2019

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

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

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.
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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;
• 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. Door haar ruime 
ervaring in bouw en vastgoed is Yvonne in staat 
passend advies op maat te geven. 

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. Door zijn achtergrond 
in achitectuur is woningpresentatie zijn 
specialiteit. Voor Thijs staat samen zoeken naar 
een nieuwe thuisplek centraal. Daarnaast biedt 
hij perspectief bij woningen die na aankoop 
nog aan persoonlijke smaak aangepast 
moeten worden. 

D.A.N. (Danielle) Konings

Danielle (1985) heeft de opleidingen Directie-
secretaresse/Management Assistente en 
Officemanager met goed gevolg afgesloten. 
Na haar 14 jarige werkervaring in de 
advocatuur, architectuur en assurantiën was 
ze op zoek naar een nieuwe uitdaging. 
Danielle is het visitekaartje en veelal het eerste 
aanspreekpunt van YLO Makelaardij. Ze houdt 
zich bezig met administratieve, dienstverlenende 
en commerciële werkzaamheden. Daarnaast 
ondersteunt en ontzorgt ze de makelaars van 
YLO Makelaardij. Heeft u een vraag of wilt u 
een bezichtiging plannen? Neem dan contact 
op met YLO Makelaardij en Danielle helpt u 
verder.



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 0800-1081 of per mail naar info@ylomakelaardij.nl.


