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soort 
type

bouwjaar
perceel totaal

gebruiksopp. wonen
gebruiksopp. winkel
 bruto inhoud totaal

energielabel 

vraagprijs

Wonen en BOG
Woon-/winkelpand
1960
540 m2
236 m2
225 m2
2370 m3
E (voorlopig)

€ 325.000,- k.k.

Kenmerken



Winkelruimte met twee 
zelfstandige bovenwoningen

Algemene informatie
Het pand, gelegen aan de Peldenstraat 22-24 
te Stein, betreft twee ruime bovenwoningen 
en een royale winkelruimte. Deze straat is een 
mengeling van wonen en bedrijvigheid. Er 
bevindt zich een rijwielenzaak, een friture, een 
kapperszaak, een zonnenstudio, een eetcafe 
enz. De gemeente Stein heeft een hoofdkern, 
vier dorpen en vier gehuchten. Stein heeft een 
goed economisch klimaat. Een belangrijke factor 
daarin is de gunstige ligging aan de snelwegen 
A2 en A76, de aanwezigheid van Chemelot 
en Campus, de haven met zijn mogelijkheden 
voor op- en overslag van goederen. Stein heeft 
een sterk midden- en kleinbedrijf en een groot 
aantal zelfstandige ondernemers.
Door het gunstige economische klimaat 
floreert de vrijetijdseconomie eveneens, 
waterrecreatie, Steinerbos, natuurgebieden, 
monumentenrondleidingen enz. In 2010 is het 
stedenbouwkundig plan voor het centrum van 
Stein vastgesteld. Het dorp heeft met dit plan 
een veelzijdig en gezellig centrum, een sociale 
ontmoetingsplek met pleinen gekregen, waar 
het goed vertoeven is.
 
Het pand heeft op de begane grond 
de bestemming centrum 2, volgens het 
bestemmingsplan van 2010. Dit wil zeggen dat 
er onder andere bedrijvigheid van categorie 1 
en 2, cultuur en ontspanning, detailhandel met 
uitzondering van supermarkten, dienstverlening, 
horeca van categorie 1 t/m 4, kantoor, 
maatschappelijk, praktijkruimte bedrijvigheid en 
op de 1ste en 2de verdieping wonen.
Er dient vooroverleg met de gemeente plaats te 
vinden over de eindbestemming. 

Bouw
De panden zijn in 1960 gebouwd. In de loop der 
jaren zijn de panden vele malen uitgebreid en 
verbouwd. Oorspronkelijk zijn het twee panden 
met op de begane grond 2 afzonderlijke 
winkelruimtes met elk een zelfstandige 
bovenwoning van 2 verdiepingen.
Beide winkelruimtes hebben ook een kelder. 
Rond 1978 zijn de 2 winkelruimtes verbouwd 
naar 1 winkelruimte met een centrale entree. 
De panden zijn traditioneel gebouwd, gevels 
van gemetselde spouwmuren en de daken zijn 
belegd met keramische pannen.
De vloeren van de kelders, begane grond en 
de 1ste verdieping zijn van beton. De vloeren 
van de 2de verdieping en de daken van de 
bijgebouwen zijn van hout. De kozijnen van de 

bovenwoningen zijn van kunststof met isolerende 
beglazing. De puien van de winkelruimte zijn van 
hout aluminium.
De zelfstandige bovenwoningen zijn bereikbaar 
vanuit de linkerzijgevel en een trap aan de 
achtergevel van de andere bovenwoning. De 
hoofdgebouwen zijn degelijk gebouwd, de 
eenlaagse bijgebouwen dienen gerenoveerd 
of gesloopt te worden. Het dakbeschot van de 
zadeldaken is van asbest. 

Kelder
De beide panden hebben een kelder. Het pand 
Peldenstraat 22 is in zijn geheel onderkelderd 
met afmetingen circa 11,5 x 8 m. De kelder is 
bereikbaar via de hal van de bovenwoning en 
middels een buitentrap. Momenteel is de kelder 
onderverdeeld in 4 ruimtes. De kelder van 
Peldenstraat 24 is via de winkel te bereiken en 
heeft afmetingen circa 3,6 x 3,6 m.
 
Begane grond
De winkel van de hoofdbouw is een grote 
ruimte afmetingen circa 7,7 x 17,7 m met een 
centraal gelegen entree. Aan de achterzijde 
is een kantoor met de interne toegang naar 
de bovenwoning. De vloer van de winkel 
is belegd met laminaat en er bevindt zich 
een systeemplafond met verlichting. In de 
linkerzijgevel is de entree van de bovenwoning. 
In de hal is de meterkast, het toilet en de 
toegang naar de kelder, bovenwoning en 
winkel. Vanuit de hal van de bovenwoning is de 
voormalige keuken en een kantoor toegankelijk. 
De overige eenlaagse bijgebouwen hebben 
deels dienst gedaan als winkel, magazijn en 
berging. Deze eenlaagse bijgebouwen verkeren 
bouwkundig gezien in slechte staat.

Bovenwoning Peldenstraat 22 
De zelfstandige bovenwoning is te bereiken via 
de linker zijgevel. De royale woning heeft op de 
1ste verdieping een hal, die toegang biedt aan 
het toilet, de grote badkamer en de woonkamer 
met open keuken. Tevens staat in een muurkast 
gelegen aan de hal de gehuurde boiler ten 
behoeve van de warmwatervoorziening van de 
woning. De C.V.-ketel staat in de kelder en is 
eigendom. 

De badkamer heeft een ligbad, douche, 
wastafelmeubel en de opstelplaats van de 
wasmachine en droger. De woonkamer met 
open keuken is riant van afmeting en heeft 
veel lichtinval. Via de keuken is het grote 



dakterras bereikbaar. Via de overloop is de 
2de verdieping bereikbaar, hier bevinden zich 4 
slaapkamers met velux dakramen. 

Bovenwoning Peldenstraat 24
De zelfstandige bovenwoning is via een 
buitentrap in de achtergevel en vanuit de 
winkel te bereiken. Deze woning is enkele jaren 
geleden gerenoveerd. De badkamer, toilet en 
keuken verkeren in goede staat.
De 1ste verdieping heeft een hal, waar de 
hoofdslaapkamer, het toilet, de badkamer 
en de woonkamer met de open keuken aan 
ligt. De badkamer heeft inloopdouche, een 
wastafelmeubel en een kastenwand. Het toilet 
is separaat. De royale woonkamer met open 
keuken is aangenaam door de vele lichtinval van 
de voorgevel. Het dakterras in de achtergevel is 
via de hal bereikbaar.
Op de 2de verdieping bevindt zich een 
slaapkamer en een bergzolder. De boiler staat 
op de bergzolder en is eigendom.

Bijzonderheden
• Object met twee zelfstandige 

bovenwoningen en een riante winkelruimte 
(Wonen en BOG)

• Object wordt als 1 geheel verkocht
• Woonoppervlakte bovenwoning nummer 22 

circa 117 m2
• Woonoppervlakte bovenwoning nummer 24 

circa 119 m2
• Gebruiksoppervlakte winkelruimte, kantoor 

en dichte keuken circa 225 m2
• Gebruiksoppervlakte bergingen begane 

grond circa 139 m2
• Ideaal beleggingspand 
• Winkelruimte biedt veel mogelijkheden i.v.m. 

bestemming
• Erfdienstbaarheid inrit met de buren



Indeling
 
Kelders
Peldenstraat 22: kelderruimte afmetingen totaal circa 11,5 x 8 m
Peldenstraat 24: opslagkelder afmetingen totaal circa 3,6 x 3,6 m
  

Begane grond
Gebruiksoppervlakte winkel, kantoor, keuken totaal circa 225 m2
Gebruiksoppervlakte bergingen totaal circa 139 m2

Bovenwoning Peldenstraat 22, gebruiksoppervlakte 117 m2
Begane grond
• Entree/hal bovenwoning met meterkast, toilet, toegang naar de kelder en trap naar de 

bovenwoning op de eerste verdieping, afmetingen circa 4,8 x 3,0 m 

Eerste verdieping
De toegang naar de bovenwoning van Peldenstraat 22 ligt in de linker zijgevel.
• Hal/trappenhuis met toilet en kast met boiler, afmeting circa 2,7 x 3,7 m
• Badkamer afmetingen circa 2,5 x 3,5 m. Voorzien van ligbad, douche, wastafelmeubel en 

opstelplaats wasmachine en droger
• Woonkamer met open keuken afmetingen woonkamer circa 8,5 x 4 m en open keuken circa 

3,8 x 3 m
• Dakterras groot circa 27 m2

Tweede verdieping
• Overloop afmetingen circa 2,7 x 2,8 m
• Slaapkamer 1 afmetingen circa 2,5 x 5,2 m (1.50-lijn)
• Slaapkamer 2 afmetingen circa 2,7 x 2,6/1,5 m (1.50-lijn)
• Slaapkamer 3 afmetingen circa 2,9 x 2,8 m (1.50-lijn)
• Slaapkamer 4 afmetingen circa 3,0 x 2,5 m (1.50-lijn)

Bovenwoning Peldenstraat 24, gebruiksoppervlakte 119 m2
De toegang naar de bovenwoning als zelfstandige woning van Peldenstraat 24 gaat via een 
buitentrap in de achtergevel van Peldenstraat 22, welke is te bereiken via de gezamenlijke oprit 
naast het pand Peldenstraat 22. De bovenwoning is eveneens vanuit de winkel op de begane 
grond te bereiken.
 
Eerste verdieping
• Entree/hal afmetingen circa 4,5 x 2,5 m met toilet afmetingen circa 1,0 x 2,0 m
• Slaapkamer afmetingen circa 2,6 x 4,2 m
• Badkamer afmetingen circa 2,2 x 3,3 m met wastafelmeubel en inloopdouche
• Woonkamer met open keuken afmetingen woonkamer circa 6 x 5 / 6,3 m en open keuken circa 

5 x 2,8 m
• Dakterras groot circa 16 m2

Tweede verdieping
• Slaapkamer 4,3 x 3,5 m (1.50-lijn)
• Bergzolder 5,4 x 4,2 m (1.50-lijn)



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: YLO

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 11 september 2019
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
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 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.


