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VRAAGPRIJS €398.000,-- K.K. 
 

 
OMSCHRIJVING: 

 
Op zoek naar een rustig en goed gelegen vrijstaande woning met grote 
tuin en vrij uitzicht op de weilanden en zin om aan te pakken? Dan is dat 
een buitenkans!! Deze woning te Maarland-Eijsden werd in 2017 
aangekocht en er zijn diverse zaken duurzaam ecologisch aangepakt 
zoals: een geheel nieuw zadeldak, nieuwe kozijnen met hr++ beglazing, 
spouwisolatie, kalei gevelstuc, leemstuc binnenwanden, 
warmtepompboiler en meer. De woning dient nog verder te worden 
afgewerkt. Ook zijn er inspirerende schetsontwerpen van een mooie 
aanbouw op de begane grond. 

   
 
 



 
 
INDELING: 
   
BEGANE GROND 
Binnengekomen komt de warme sfeer je tegemoet. In de ruime L-
vormige woonkamer van 33m² zijn er zowel voor als achter grote 
raampartijen (achter dubbele tuindeuren), de vloer is afgewerkt met 
hout, de wanden deels afgewerkt met leemstuc en er staat een mooie 
grote rvs houtkachel. Verder is er een keukenblok met onderkasten, 
dubbele spoelbak en een inductie kookplaat. 
In de ruime en lichte hal heb je de garderobe, de meterkast, het toilet 
en de trap naar de verdiepingen. 
Aan de achterzijde van de woning is een multifunctionele ruimte van 
13m² met schuifpui. Vanuit deze ruimte is er toegang tot de bijkeuken 
van 11m², de garage van 15 m² en de tuin. 

   
Eenmaal buiten gekomen aan de achterzijde van het pand kun je 
genieten van de grote tuin met optimale privacy, grenzend aan de 
weilanden.  

 
1e VERDIEPING 
Overloop met veel daglicht en de vaste trap naar de 2e verdieping. 
Er zijn 3 slaapkamers, deze zijn ca. 13m², 11m² en 9m² groot. De 
slaapkamer van 11m² is afgewerkt met o.a. een houten vloer en 
leemstuc. 
De badkamer is voorzien van een vaste wastafel en een grote douche. 
 
2e VERDIEPING 
Op de 2e verdieping is de ruime 4e slaapkamer van 20m². Deze kamer is 
voorzien van 4 dakramen met aan beide zijden vrij uitzicht op de 
weilanden. Op de overloop zijn nog eens 2 dakramen geplaatst en de 
warmtepompboiler (300 liter).   

 
KENGETALLEN  
- Gebruiksoppervlakte wonen: ca. 126m²;  
- Overige inpandige ruimte: 30m² (garage/berging); 
- Inhoud: ca. 540m³;  
- Kavel: 659m²;  
- Bouwjaar: ca. 1968.  
 
 
 



GEDANE ZAKEN 
-Compleet nieuw dak met goten en afvoeren; 
-Spouw en dakisolatie; 
-Aluminium kozijnen met HR++ beglazing; 
-Asbestsanering; 
-Gevels afgewerkt met kaleistuc; 
-Warmtepompboiler 300 liter; 
-Houtstook verwarming; 
-Gasvrij woonhuis (de hoofdgasleiding is nog niet verwijderd); 
-Enkele binnenwanden afgewerkt met leemstuc; 
-Schetsontwerpen voorhanden t.b.v. uitbreiding begane grond; 
-Alle zaken die tot nu toe zijn aangepakt zijn duurzaam en ecologisch 
verantwoord uitgevoerd. 
 
ENERGIELABEL  
De woning beschikt over een definitief energielabel D, welke geldig is tot 
4 april 2027. Dit betreft het oude label. Een nieuw label zal een betere 
waarde hebben vanwege o.a. dak- en spouwisolatie en nieuwe kozijnen 
met HR++ beglazing. 
 
OPLEVERING  
In de huidige staat, enkele roerende zaken en bouwmaterialen blijven 
achter, de lijst met roerende zaken is bij de makelaar opvraagbaar.  
 
AANVAARDING  
Per 1 juni 2022 of zoveel eerder als partijen overeenkomen, in de 
huidige staat.  
 
KADASTRAAL  
Gemeente Eijsden, sectie H, nummers 34 en 33.  
 
BEZICHTIGING  
Uitsluitend op afspraak via makelaar Jeannot Deckers, 06-53305555 / 
info@4dvastgoed.nl  
 
 

   



   
 
Voetnoot:  
AANSPRAKELIJKHEID  
Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de 
beschikbare gegevens, moet er van uitgegaan worden dat deze brochure 
slechts indicatief is.  
De vermelde gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen etc.) zijn 
onder andere verkregen door mondelinge overdracht.  
Wij attenderen de kopers op haar onderzoekplicht.  
 
KOOPAKTE / SCHRIFTELIJKHEIDSVEREISTE 
De koopovereenkomst wordt opgesteld volgens model NVM. Verkoper 
stelt uitdrukkelijk dat een koop alleen tot stand komt als over alle 
hoofdzaken (zoals koopsom) en over de details (zoals oplevering) 
overeenstemming is bereikt. Kopers kunnen (laten) aantonen dat zij 
onderzoek hebben verricht naar de financiële haalbaarheid voor de 
aankoop. De overeenstemming wordt schriftelijk vastgelegd in een 
koopovereenkomst die door koper en verkoper ondertekend wordt. 
 
ONTBINDING  
De termijn die wordt opgenomen voor eventuele (overeengekomen) 
ontbindende voorwaarden (b.v. financiering) is in de regel 6 weken na 
het ondertekenen van de koopovereenkomst.  
 
ZEKERHEIDSTELLING  
De waarborgsom/bankgarantie is 10% van de koopsom. De koper dient 
deze binnen 2 weken na einde voorbehoud(-en) bij de desbetreffende 
notaris te deponeren.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee correct te hebben geïnformeerd en 
hopen u te mogen verwelkomen in deze woning.  
 
Hartelijk dank voor uw belangstelling en graag tot ziens. 
Jeannot Deckers / 4D Vastgoed Makelaardij & Taxatieburo  
Tel: 06-53305555 / mail: info@4dvastgoed.nl  

mailto:info@4dvastgoed.nl










 
 
 

 
 

BIEDINGFORMULIER 4D Vastgoed 
 

Alleen schriftelijke biedingen worden in behandeling genomen en aan de cliënt 
voorgelegd. Indien u een bod wilt uitbrengen verzoeken wij u vriendelijk gebruik te 

maken van dit biedingformulier. Wij verzoeken u het formulier zo volledig mogelijk in 
te vullen en te voorzien van uw handtekening en aan ons te retourneren. 

 
Persoonlijke gegevens  
Ondergetekende(n) 
 
De heer/mevrouw*  : ______________________________________________ 
Adres     : ______________________________________________ 
Postcode, woonplaats  : ______________________________________________ 
Telefoonnummer privé  : ______________________________________________ 
Telefoonnummer mobiel  : ______________________________________________ 
E-mail    : ______________________________________________ 
 
Bieding  
Ondergetekende brengt het hierna genoemde bod uit op de woning 
Hoogstraat 19, 6245 LT Oost-Maarland 
 
Bod     : ______________________________________________                          
Zegge (bedrag in tekst)  : ________________________________ kosten koper  
 
Onder de navolgende (ontbindende) voorwaarde(n) **:  
 
Օ geen  
Օ bouwkundige keuring 
Օ het verkrijgen van een hypothecaire geldlening dan wel het aanbod daartoe 
Օ met / zonder* Nationale Hypotheek Garantie  
Օ voorkeurdatum eigendomsoverdracht:  
Օ eventuele andere voorwaarden: _________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Getekend voor akkoord,  
Plaats   : ___________________________________________________  
Datum   : ___________________________________________________ 
 
* doorhalen wat niet van toepassing is 
** aankruisen wat van toepassing is 
 



 
Verkoopvoorwaarden: 

 
Door het uitbrengen van een bieding aanvaardt men  

uitdrukkelijk de lasten en beperkingen die uit de  
navolgende verkoopvoorwaarden blijken en/of voortvloeien: 

 
• De overeenkomst wordt gesloten op basis van een NVM koopakte.   
• Een waarborgsom van 10% zal door koper gesteld worden bij notaris of een  

bankgarantie voor het gelijke bedrag. 
• Eventueel belastingvoordeel komt toe aan verkoper.   
• Alle kosten van de notaris met betrekking tot aankoop zijn voor de koper. 
• Koper wordt in de gelegenheid gesteld om de woning voor het sluiten van de  

koopovereenkomst bouwkundig te laten keuren.  
• Voorbehouden en ontbindende voorwaarden dienen voor het sluiten van de  

overeenkomst kenbaar gemaakt te worden.   
 
In geval men een bieding uitbrengt onder voorbehoud van financiering en dit  
voorbehoud ingesloten wordt in de koopovereenkomst dan dient de Register  
Makelaar Taxateur (RMT), welke de taxatie ten behoeve van de financierings- 
aanvraag verricht, aantoonbare plaatselijke bekendheid te bezitten en aangesloten te
zijn bij de Stichting VastgoedCert.     
  
De volgende stukken zullen, indien van toepassing, worden opgenomen in de  
koopakte en zijn op te vragen via ons kantoor: laatste leveringsakte en vragenlijst. 
 
Verkoper behoudt zich het recht van gunning voor. Dit betekent dat hij mag bepalen 
of de combinatie van prijs en (ontbindende) voorwaarden voldoende is om aan een 
bepaalde bieder te verkopen. Verkoper is dus niet verplicht aan de hoogste bieder te 
verkopen maar kan bijvoorbeeld ook kiezen voor een iets lager bod met betere 
voorwaarden. Verkoper kan besluiten niet te gunnen en ervoor kiezen om de drie 
hoogste/beste bieders uit te nodigen tijdens een tweede biedingsronde hun bod al 
dan niet te herzien. 
 
Deze informatie is met zorg samengesteld. De maten vermeld in de objectinformatie 

zijn indicatief.  4D Vastgoed Makelaardij&Taxatieburo 
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel onjuiste  

vermelde gegevens. Deze informatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als 
uitnodiging om in  onderhandeling te treden.    

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor: 
4D Vastgoed Makelaardij&Taxatieburo 

06-53305555 / info@4dvastgoed.nl  
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