
Mgr.Nolensplein 5
6471 AE, Eygelshoven

Vraagprijs € 159.000 k.k.

Geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.
heerlen@boek-offermans.nl  |  045-574 32 33



Omschrijving
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Algemeen

In Eygelshoven staat aan een pleintje deze ruime tussenwoning uit begin jaren '30. De woning is gelegen 
nabij het centrum van Eygelshoven met al haar voorzieningen. Op loopafstand ligt een speeltuin voor kleine 
kinderen. Ook de verbindingswegen naar Aken/Kerkrade en Heerlen zijn binnen handbereik. De woning 
beschikt over een 4-tal slaapkamers en een zolderkamer. De woning is voorzien van dubbele beglazing en 
rolluiken. 





Bijzonderheden


* voorzien van dubbele beglazing en rolluiken

* gelegen aan een pleintje

* nabij de voorzieningen van Eygelshoven

* ruime woning



Kenmerken
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Vraagprijs € 159.000 k.k.

Soort eengezinswoning

Type tussenwoning

Kamers 6

Slaapkamers 4

Bouwjaar 1931

Overige inpandige ruimte 0 m²

Tuin achtertuin, voortuin

Garage geen garage

Verwarming c.v.-ketel

Isolatie dubbel glas

Woonoppervlakte 137 m²

Perceeloppervlakte 178 m²

Inhoud 494 m³
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Kadaster

Adres:
Mgr.Nolensplein 5

Postcode / Plaats:
6471 AE, Eygelshoven

Gemeente:
Kerkrade

Perceelgrootte
178 m²

Soort:
eengezinswoning



Plattegronden
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Plattegronden
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Plattegronden
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Plattegronden
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Indeling
Begane grond

Voortuin. Hal met meterkast en verdiepingstrap. Ruime woonkamer met een doorloop naar keuken. De 
keukenruimte is voorzien van een eenvoudige keukeninstallatie. Badkamer met ligbad met spatscherm en 
toilet. Achter de badkamer is er een berging met de cv installatie (Remeha, 2016, huurtoestel) en de 
aansluitpunten wasapparatuur. Vanuit de keuken is er een toegangsdeur naar de achtertuin. De achtertuin 
is betegeld en biedt toegang naar de ruime stenen berging aan de achterzijde. De berging heeft een 
achteringang naar een looppad achter de woning.





Eerste verdieping


Overloop met toegang naar 2 ruime slaapkamers.




Tweede verdieping


Overloop met toegang naar 2 slaapkamers. Zolderkamer met berging.
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Ligging
Kerkrade is een gemeente in de Oostelijke Mijnstreek in Zuid-Limburg. 
Ontstaan uit de gelijknamige plaats Kerkrade en uit de kernen Eygelshoven, 
Spekholzerheide, Chèvremont en Bleijerheide. 




De gemeente telt 45.642 inwoners en mag zich daardoor een stad noemen. 
Kerkrade heeft Landgraaf, Brunssum en Heerlen als buurgemeenten.

Gemeente Kerkrade

Het is een gemeente met een 
variatie aan evenementen, 
bezienswaardigheden, en een 
prachtige natuur.




Bovendien heeft het een 
bruisend centrum met diverse 
winkels, cafe's en restaurants.

Toerisme & recreatie

Kerkade staat bekend om de vele 
bezienswaardigheden. Er is altijd 
wel iets te doen!




Onder andere GaiaZoo, Continium 
Discovery Center, Columbus Earth 
Center en de Roda Boulevard.
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Even voorstellen

TEAM HEERLEN
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Uw makelaar in Limburg

Met vier vestigingen in Limburg (Heerlen, Maastricht,  Venlo en Venray) en meer dan 40 jaar ervaring op de 

vastgoedmarkt bieden wij persoonlijke service en leveren optimale kwaliteit.





Full-service

De professionele medewerkers vormen het fundament van ons bedrijf, stuk voor stuk gecertificeerde 
specialisten. Wij zijn een full-service kantoor met woningmakelaars, bedrijfsmakelaars, recreatiemakelaars, 
taxateurs en consultants. Onze gezamenlijke kennis, onze passie voor het vak en ons sterke netwerk maken 
ons een betrouwbare partner voor al uw vastgoed vraagstukken.





Partner in Dynamis


Dynamis is een samenwerkingsverband van 13 regionale makelaars met 40 vestigingen, verspreid door heel 
Nederland. De Dynamis partners zijn vooraanstaande makelaars en bieden full-service dienstverlening aan. 

Disclaimer


Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige 

onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Indien de exacte maat 
voor u van belang is, kunt u deze laten opmeten. Deze informatieve brochure is geheel vrijblijvend en dient als uitnodiging voor het plannen van een 
bezichtiging en is niet bedoeld als aanbod.



Waarom kiezen voor Boek & Offermans?

Je huis verkopen met Boek & Offermans Makelaars?

Uw makelaar in Limburg!

Gratis waardebepaling van de huidige woning.

De beste presentatie op internet.

Boek & Offermans Makelaars vraagt een 

eerlijke courtage.

Boek & Offermans Makelaars verzorgt 

de verkoop van je huidige woning.

Boek & Offermans Makelaars begeleidt je 

bij de aankoop van je nieuwe woning.

Boek & Offermans helpt je graag bij een 

eventuele woningtaxatie.

Klanten beoordelen

 ons gemiddeld met een

Op basis van 142

beoordelingen.

€

  9,2

Altijd No cure, No Pay!
Toonaangevend op internet
Groot zoekersbestand (4 vestigingen)
NVM Makelaar
Eerlijke courtage
Professionele woningpresentatie
Vertrouwde zekerheid en kwaliteit sinds 1975

Uw woning verkopen?
Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan!



Boek & Offermans Venray

Poststraat 9

5801 BC Venray

0478 63 69 22




venray@boek-offermans.nl

Boek & Offermans Venlo

Straelseweg 234

5914 AV Venlo

077 398 12 60




venlo@boek-offermans.nl

Boek & Offermans Maastricht


Scharnerweg 116B


6224 JK Maastricht

043 367 15 22




maastricht@boek-
offermans.nl

Boek & Offermans Heerlen


Akerstraat 39-41


6411 GW Heerlen

045 574 32 33




heerlen@boek-offermans.nl


