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soort 
type

bouwjaar
perceel

gebruiksopp. wonen
 bruto inhoud 

energielabel

vraagprijs

Eengezinswoning
Vrijstaand, gar. geschakeld
2000
415 m2
159 m2
741 m3 

B

€ 429.000,- k.k.

Kenmerken



Vrijstaande, met garage geschakelde, 
ruime woning nabij centrum Sittard

Algemene informatie
Deze woning is gelegen aan de Vrangendael 
143 in Sittard. Deze rustige straat en 
kindvriendelijke woonomgeving ligt op 
plusminus 10 minuten lopen van het 
historische stadscentrum van Sittard. De 
directe omgeving biedt veel faciliteiten, 
zoals huisartsenpraktijk, fysiotherapeut, 
supermarkt, basisschool, openbaar 
zwembad, groengebied en verschillende 
horecaondernemingen. Daarnaast zijn de 
belangrijkste uitvalswegen goed bereikbaar. 
Deze vrijstaande, met garage geschakelde, 
woning is gelegen op een perceel van 415 
m2 en beschikt over een oprit met garage en 
separate achterom. 

Bouw
De woning, met bouwjaar 2000, is gebouwd 
met een houtskeletconstructie. Deze 
moderne en duurzame bouwmethode staat 
garant voor hoge isolatiewaardes met veel 
wooncomfort en ecologisch vriendelijke 
bouwmaterialen. De buitengevels zijn 
grotendeels uitgevoerd in metselwerk. Een 
klein deel van de achter- en linkerzijgevel 
op de eerste verdieping is vanuit een 
architectonisch oogpunt voorzien van 
geschilderde houten geveldelen. De kozijnen 
zijn uitgevoerd in meranti hardhout met 
isolerende beglazing. Het piramidedak is 
belegd met dakpannen en springt in het oog 
dankzij de fraaie houten overstekken. De 
platte daken zijn voorzien van een EPDM-
dakbedekking. De vloeren van de woning 
zijn, op de begane grond, uitgevoerd in 
beton. De verdiepingsvloeren zijn van hout. 
De woning bestaat uit 3 bouwlagen: de 
begane grond, eerste verdieping en de 
zolder. 

Begane grond
De begane grond is toegankelijk via de 
entree, gelegen aan de voorgevel. De entree 
bevat de hal met meterkast, het toilet, de 
garderobe, het trappenhuis en de toegang 
naar de woonkamer. Het toilet is in 2015 
vernieuwd en voorzien van een wandcloset 
en fontein. Middels de glazen loopdeur is 
de ruime woon- en eetkamer toegankelijk. 
Deze leefruimte grenst aan de keuken, de 
bijkeuken en de riante tuinkamer. De keuken, 
toegankelijk via de dubbele glazen deuren, 
is gesitueerd aan de voorgevel en voorzien 

van een witkleurig granieten werkblad, 
dubbele witte hoogglans keukenopstelling, 
gootsteen met designkraan, combioven, 
vaatwasser (vernieuwd in 2016), koelkast, 
4-pits inductie kookplaat en wasemkap. 
Middels de schuipui in de woonkamer is 
de riante tuinkamer bereikbaar. Deze fijne 
woonruimte beschikt over veel tuincontact. 
De grote harmonicadeuren aan de 
achtergevel kunnen geheel geopend worden, 
waardoor de overgang van interieur naar 
tuin verdwijnt. Daarnaast is de tuinkamer 
ook voorzien van een separate achterdeur. 
De bijkeuken, geschakeld aan de eetkamer, 
is de opstelplaats voor de wasmachine, 
droger en cv-installatie. Deze cv-ketel, uit 
2016, is in eigendom. Via de bijkeuken is de 
garage toegankelijk. De garage beschikt 
over een elektrische sectionaalpoort en is 
geschikt voor het stallen van een voertuig, 
met daarbij voldoende extra ruimte voor 
enkele fietsen. Ook de garage is voorzien van 
een achterdeur naar de tuin. De tuinkamer is 
uitgevoerd met vloerverwarming. De begane 
grond is zeer geschikt om te kunnen voldoen 
aan het nieuwe wonen-werken. Hierbij zou 
de keuken afgesloten en verplaatst kunnen 
worden naar de eetkamer. Vanuit de hal 
is het mogelijk deze extra werkkamer te 
bereiken. Voor meer informatie over deze 
transformatie verwijzen wij u graag door naar 
de schetsontwerpen bijgevoegd op onze 
website. 

Eerste verdieping
Via de trap in de hal is de eerste verdieping 
bereikbaar. De ruime overloop op de 
eerste verdieping geeft toegang naar drie 
slaapkamers, separaat toilet en de badkamer. 
De hoofdslaapkamer is gesitueerd aan de 
achtergevel en geeft zicht op de achtertuin. 
De tweede slaapkamer is ook gelegen 
aan de achtergevel en ruim genoeg als 
tweepersoonskamer. De derde slaapkamer 
is gesitueerd aan de voorgevel en voorzien 
van een vaste kast met schuifwand. De 
badkamer uitgevoerd met een op maat 
gemaakt wandmeubel met twee wastafels 
en bijbehorende spiegels, douche en 
badkamermeubel met zitbankje. Het separate 
toilet is voorzien van een achterwand 
met nis, wandcloset en aansluiting voor 
een fontein. De vloeren van de eerste 
verdiepingen zijn afgewerkt met tapijt, 



met uitzondering van de badkamer en het 
toilet. Deze zijn belegd met vloertegels. 
Het is mogelijk om op deze verdieping een 
extra slaapkamer te realiseren. Vanwege de 
flexibele bouwmethode kan de slaapkamer 
gelegen aan de voorgevel opgedeeld 
worden. Hierdoor ontstaan er twee 
eenpersoonsslaapkamers met elk voldoende 
daglichttoetreding. Voor meer informatie 
over deze transformatie verwijzen wij u graag 
door naar de schetsontwerpen bijgevoegd 
op onze website.

Zolder
Middels de vlizotrap in de overloop van de 
eerste verdieping is de zolder bereikbaar. 
Deze zolderruimte is zeer geschikt als 
bergruimte. De schuine ruimte is reeds 
voorzien van knieschotten, waardoor ook de 
ruimte onder de dakkap optimaal benut kan 
worden. 

Ruim perceel
Deze semi-vrijstaande woning ligt op een 
perceel groot circa 415 m2. De voortuin 
beschikt over een oprit welk toegang 
geeft naar de elektrische garagepoort en 
de voordeur. Tevens is de voortuin fraai 
verzorgd door de toepassing van een 

speels looppad naar de achterom en de 
verschillende groenblijvende beplanting. 
Het vijverkunstwerk, gelegen bij de voordeur 
is een mooi element welke de hoofdrol 
speelt in de voortuin. De achtertuin is 
toegankelijk via het hekwerk met achterom. 
Deze achtertuin is op het noordwesten 
georiënteerd en zeer fraai aangelegd. Deze 
tuin beschikt over een terras voorzien van 
zonnescherm, tweede terras grenzend 
aan de tuinkamer en ruime plantenborder. 
De achtertuin is geheel voorzien van een 
omheining, waardoor de privacy met de 
omliggende buurpercelen is gegarandeerd. 
Ook de achtertuin beschikt over een 
vijverkunstwerk, gemaakt in dezelfde stijl als 
deze in de voortuin. De verlichting, welke 
is gemonteerd aan de onderzijde van de 
vijverschaal, vormt dit vijverkunstwerk ook 
in de avonduren een fraai element in de 
achtertuin.  

Bijzonderheden 
• Gebouwd in 2000 volgens duurzaam 

houtbouwprincipe
• Bevat drie slaapkamers
• Fraaie en ruime achtertuin met veel 

tuincontact
• Ook geschikt voor het wonen-werken 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 30 april 2021
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: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Sittard
B
4949

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: Vrangendael 143
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Transformatie wonen-werken
 4de slaapkamer 1ste verdieping
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Wonen-werken
Heeft u behoefte aan een 
thuiswerkplek? De voormalige 
keuken biedt de mogelijkheid 
tot een werkplek aan huis. De 
separate ingang vanuit de hal 
geeft voldoende privacy om in 
alle rust te kunnen werken of 
studeren. Tevens kunt u gasten 
of klanten ontvangen zonder 
dat deze door de leefruimten 
moeten. Hierdoor is het ‘nieuwe’ 
wonen-werken op een prettige 
manier te implementeren. De 
nieuwe keuken zal naast de 
bijkeuken gesitueerd worden. 
Naast de keuken is plaat voor 
een ruim eetkamertafel. Door 
de woonkamer in de voormalige 
tuinkamer te situeren ontstaat 
veel tuincontact. 

Extra slaapkamer
Vanwege de flexibele 
indeling is het mogelijk op de 
eerste verdieping een extra 
slaapkamer te realiseren. 
Hierdoor ontstaan er twee 
tweepersoonsslaapkamers 
en twee eenpersoonskamers. 
De huidige gevelopeningen 
sluiten hierbij goed aan op de 
nieuwe indeling, waardoor er 
ook voldoende daglicht in de 
slaapkamers binnenvalt. Voor 
meer informatie over eventuele 
aanpassingen van deze woning 
kunt u contact openen met ons 
kantoor. Tijdens een bezichtiging 
kunnen wij u inzicht geven over 
deze aanpassingen.



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.


