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Aan de in deze brochure verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Het is ook geen aanbod, maar bedoeld als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. 

Echt, Hoogveldsweg 28 
 

 
In woonwijk en nabij natuurgebied gelegen multifunctioneel pand met 

als huidige bestemming maatschappelijke doeleinden en in gebruik als 

kantoor, verblijf- en praktijkruimte voor het bieden van zorg en 

dagopvang.  

Door de dubbelbestemming is gebruik als woonhuis ook mogelijk.  

 

Het woonhuis verkeert in oorspronkelijke staat en is als volgt ingedeeld 

en afgewerkt: 

 

OORSPRONKELIJKE HOOFDGEBOUW: 

 

Begane grond: 

Hal (6 m²), kantoorruimte (6 m²), toilet, toegang tot kelder (20 m²), 

woonkamer (33 m²).  

 

1e Verdieping: 

Op de eerste verdieping bevinden zich 3 kamers (17, 14 en 8 m²) en 

een pantry (4 m²).  

 

2e Verdieping: 

De tweede verdieping is via een vaste trap te bereiken en biedt ruimte 

aan nog eens twee kamers (14 en 10 m²).  

 

AANBOUW: 

 

De keuken (18 m²) van de woning is in de nieuwe aanbouw 

geïntegreerd, naast de gemeenschappelijke ruimte (34 m²), bereikbaar 

via een aparte achteringang. De keuken is voorzien van een aanbouw 

met o.a. keramische kookplaat, afzuigkap, vaatwasser en combi-

magnetron. 
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Sanitaire ruimten zoals toilet en douche (5 m²) zijn toegankelijk vanuit 

de gemeenschappelijke ruimte.  

 

Aan de achterzijde bevindt zich een grote aanbouw die momenteel in 

gebruik is als activiteitenzaal (76 m²) de ruimte is tevens geschikt voor 

andere doeleinden.  

De techniekruimte is circa. 6 m² groot. 

 

Het naastgelegen kantoorgebouw heeft als indeling een hal (5 m²), 

toilet en twee separate ruimten (33 en 14 m²).  

 

ALGEMEEN: 

 

• Perceeloppervlakte bedraagt 1.060 m². 

• Inhoud circa 1.150 m². 

• Woonoppervlakte ca. 265 m². 

• Verhuur vloeroppervlakte ca. 340 m². 

• Oorspronkelijk bouwjaar 1949, aanbouw 2009. 

• Verwarming middels 2 Nefit Topline HR c.v.-ketels (2009); deels 

          vloerverwarming; deels elektrische verwarming. 

• De aanbouw is geheel geïsoleerd en het naastgelegen 

kantoorgebouw is voorzien van muur- en plafondisolatie. 

 

 
 

Vraagprijs €  529.000,- k.k. 
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Toilet   |      Woonkamer 
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Overloop  |       Vergaderruimte 
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Pantry  |       Archiefruimte 
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Zolder |    Zijingang  
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Gang  |  Badkamer     |     Toilet 
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Entree bijgebouw  |     Kantoor 
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 30 april 2022
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

Echt
K
4787

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: 003
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Plannaam: Stedelijk gebied Datum afdruk: 2022-05-20

 

Naam overheid: Echt-Susteren IMRO-versie: IMRO2012

Type plan: bestemmingsplan Plan datum: 2016-05-26

Planidn: NL.IMRO.1711.BP20150950-VG02 Planstatus: vastgesteld

Dossierstatus: geheel onherroepelijk in werking

Disclaimer: Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op 
de inhoud van deze afdruk. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze afdruk de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd is
of niet (meer) correct is. Het Kadaster is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen 
voortvloeien uit het gebruik van gegevens van de afdruk.
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Legenda



Artikel 20 Maatschappelijk 
20.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. educatieve, (para)medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke, onderwijs, kinderopvang, 

religieuze voorzieningen, algemene nutsvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de openbare 

dienstverlening met daaraan ondergeschikt ten dienste van voornoemde voorzieningen detailhandel en 

horeca; 

b. functies en activiteiten conform onderstaande tabel: 

uitsluitend ter plaatse van de 

aanduiding:   

zijn de volgende activiteiten toegestaan:   

'begraafplaats'   uitsluitend een begraafplaats   

'horeca van categorie 2'   horeca categorie 2   

'praktijkruimte'   een praktijkruimte   

'speelvoorziening'   een speelvoorziening   

'sportveld'   sportvelden   

'wonen'   wonen   

‘specifieke vorm van 

maatschappelijk - zorgplaatsen 

1’   

uitsluitend doeleinden ten behoeve van medische-sociale functies, 

waaronder begrepen maximaal 10 zorgplaatsen   

‘specifieke vorm van 

maatschappelijk - zorgplaatsen 

2’   

uitsluitend doeleinden ten behoeve van medische-sociale functies, 

waaronder begrepen maximaal 24 zorgplaatsen en 2 inpandige 

bedrijfswoningen   

'specifieke vorm van wonen - 

verdieping'   

wonen op de verdieping(en)   

'zorginstelling'   een zorginstelling met wonen ten behoeve van zorg   

c. alsmede voor de bescherming van de monumentale waarden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

bouwaanduiding - monument'; 

d. alsmede voor de instandhouding en bescherming van beeldbepalende panden, ter plaatse van de 

aanduiding ‘karakteristiek’; 

e. uitsluitend het behoud en de bescherming van de ecologische waarden, ter plaatse van de aanduiding 

'ecologische waarde'; 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1711.BP20150950-VG02/r_NL.IMRO.1711.BP20150950-VG02.html#_20_Maatschappelijk


f. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van maatschappelijk - zorgplaatsen 2’ dient de 

landschappelijke inpassing overeenkomstig Bijlage 9 Landschappelijke inpassing Caulitenklooster te 

worden aangelegd en in stand te worden gehouden; 

met de daarbij behorende: 

g. bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’; 

h. tuinen, erven en verhardingen; 

i. wegen en paden; 

j. groenvoorzieningen; 

k. parkeervoorzieningen; 

l. waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen, alsmede (ondergrondse) 

waterbergings- en infiltratievoorzieningen. 

20.2 Bouwregels 
20.2.1 Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. Gebouwen worden uitsluitend binnen een bouwvlak gebouwd. 

b. Het bouwvlak wordt maximaal tot het ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' 

vermelde bebouwingspercentage bebouwd. 

c. Ten aanzien van de goot- en bouwhoogte gelden de ter plaatse van de aanduiding 'maximum goot- en 

bouwhoogte' opgenomen maximale hoogten. 

d. In afwijking van het bepaalde in onder c is ter plaatse van de aanduiding ‘karakteristiek’ voor maximaal 

20% van de bebouwing een goothoogte van maximaal 6,50 meter en een bouwhoogte van maximaal 

8,00 meter toegestaan. 

e. In aanvulling op het bepaalde in onder c is ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 

afwijkende bouwwerken' een maximale bouwhoogte van 10,50 meter ten behoeve van installaties 

toegestaan. 

f. Nieuwe woningen mogen, met uitzondering van vervangende nieuwbouw, niet worden gebouwd. De 

legaal bestaande woningen mogen met inachtneming van de onderstaande planregels worden 

gehandhaafd, hersteld, vervangen, veranderd en uitgebreid. Splitsing van bestaande woningen in twee 

of meer afzonderlijke woningen is niet toegestaan. 

20.2.2 Bedrijfswoningen 

Voor het bouwen van een bedrijfswoning (hoofdgebouw) gelden de volgende regels: 

a. Ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is maximaal één bedrijfswoning toegestaan. 

b. Een bedrijfswoning is alleen toegestaan binnen het bouwvlak, met dien verstande dat het bouwvlak 

maximaal tot het ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' vermelde 

bebouwingspercentage wordt bebouwd. 

c. Eén gevel van de bedrijfswoning wordt in dan wel maximaal 3,00 meter uit de voorgevelrooilijn gebouwd 

en de diepte van de woning mag niet meer bedragen dan 15,00 meter. 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1711.BP20150950-VG02/b_NL.IMRO.1711.BP20150950-VG02_rb9.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1711.BP20150950-VG02/b_NL.IMRO.1711.BP20150950-VG02_rb9.pdf


d. De goothoogte bedraagt maximaal 7,00 meter. Voor een inpandige bedrijfswoning geldt de ter plaatse 

van de aanduiding 'maximum goothoogte' aangegeven maximale goothoogte. 

e. De bouwhoogte bedraagt maximaal 10,00 meter. Voor een inpandige bedrijfswoning geldt de ter plaatse 

van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' aangegeven maximale bouwhoogte. 

f. De inhoud van de bedrijfswoning bedraagt maximaal 750 m³. 

g. De zijgevel wordt minimaal 2,50 meter uit de zijdelingse bouwperceelsgrens geplaatst, tenzij het een 

woningscheidende zijgevel betreft. 

20.2.3 Bijbehorende bouwwerken 

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij de (bedrijfs)woning gelden de volgende regels: 

a. De voorgevel wordt minimaal 3,00 meter achter de lijn getrokken in het verlengde van de voorgevel 

gebouwd, met dien verstande dat wanneer het een garage betreft, de afstand van de garage tot de 

bestemming 'Verkeer' minimaal 5,00 meter bedraagt. 

b. De gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken bedraagt per bouwperceel maximaal: 

0. 70 m² indien de oppervlakte van het bouwperceel minder dan 500 m² bedraagt, met dien 

verstande dat het achter de achtergevelrooilijn aanwezige erf voor maximaal 50% wordt 

bebouwd; 

1. 100 m² indien de oppervlakte van het bouwperceel 500 m² of meer bedraagt, met dien 

verstande dat het achter de achtergevelrooilijn aanwezige voor wonen bestemde erf voor 

maximaal 50% wordt bebouwd; 

c. De goothoogte bedraagt maximaal 3,30 meter. 

d. De bouwhoogte bedraagt maximaal 6,00 meter. 

e. De uiterste afstand van de voorgevel van bijbehorende bouwwerken tot de achtergevel van het 

hoofdgebouw bedraagt maximaal 40,00 meter. 

20.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 

a. Bouwwerken geen gebouwen zijnde, zijn zowel binnen als buiten het bouwvlak toegelaten. 

Overkappingen zijn echter uitsluitend achter de voorgevelrooilijn toegelaten. 

b. De gezamenlijke oppervlakte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt per bouwperceel 

maximaal 40 m², met dien verstande dat het achter de achtergevelrooilijn aanwezige voor de 

hoofdbestemming bestemde erf voor maximaal 50% wordt bebouwd. 

c. De bouwhoogte van een overkapping bedraagt maximaal 3,30 meter, met dien verstande dat er slechts 

één overkapping per bouwperceel gerealiseerd mag worden en tot maximaal 30 m². 

d. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt maximaal 2,00 meter en voor de 

voorgevelrooilijn maximaal 1,00 meter. 

e. De bouwhoogte van lichtmasten bedraagt maximaal 12,00 meter. 

f. Ballenvangers mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding ‘sportveld’ waarbij de 

bouwhoogte maximaal 8,00 meter bedraagt. 

g. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 4,00 meter. 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1711.BP20150950-VG02/r_NL.IMRO.1711.BP20150950-VG02.html#_23_Verkeer


h. De bouwwerken geen gebouwen zijnde passen voor het overige naar aard en afmetingen bij deze 

bestemming. 

20.3 Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing: 

a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat 

van aangrenzende gronden en bouwwerken; 

b. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de parkeermogelijkheden in de naaste omgeving; 

c. ter voorkoming van onevenredige aantasting van beeldbepalende panden ter plaatse van de aanduiding 

‘karakteristiek’; 

d. ter voorkoming van aantasting van de monumentale waarden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

bouwaanduiding - monument'. 

e. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving; 

f. ter waarborging van de verkeersveiligheid; 

g. ter waarborging van de sociale veiligheid; 

h. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding; 

i. ter waarborging van de externe veiligheid. 

20.4 Afwijken van de bouwregels 
20.4.1 Bouwen van bouwwerken, zoals fietsenstallingen en bergingen, buiten het bouwvlak 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 20.2.1 voor 

het buiten het bouwvlak bouwen van bouwwerken, zoals fietsenstallingen en bergingen, onder de volgende 

voorwaarden: 

a. De oppervlakte per bouwwerk bedraagt maximaal 20 m². 

b. De gezamenlijke oppervlakte aan bouwwerken buiten het bouwvlak bedraagt maximaal 20 m² per 

bouwperceel. 

c. De goothoogte bedraagt maximaal 3,00 meter. 

d. De bouwhoogte bedraagt maximaal 4,50 meter. 

20.4.2 Gebouwen ten behoeve van de sportfunctie 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 20.2.1 voor 

het buiten het bouwvlak bouwen van gebouwen ten behoeve van de sportfunctie, uitsluitend ter plaatse van de 

aanduiding ‘sportveld’ en onder de volgende voorwaarden: 

a. De inhoud van het bouwwerk bedraagt maximaal 36 m3. 

b. De bouwhoogte bedraagt maximaal 3,00 meter. 

c. Het bebouwde oppervlak bedraagt maximaal 12 m2. 

20.4.3 Bouwen van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in 20.2.1 voor het 

buiten het bouwvlak bouwen van bijbehorende bouwwerken, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

vorm van maatschappelijk - zorgplaatsen 1', onder de volgende voorwaarden: 



a. De voorgevel wordt achter de voorgevelrooilijn gebouwd, met dien verstande dat wanneer het een 

garage betreft, de afstand van de garage tot het openbaar gebied minimaal 5,00 meter bedraagt. 

b. De gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken bedraagt maximaal 100 m2, met dien 

verstande dat het achter de achtergevelrooilijn aanwezige voor 'Maatschappelijk’ bestemde erf voor niet 

meer dan 50% wordt bebouwd. 

c. De goothoogte bedraagt maximaal 3,30 meter. 

d. De bouwhoogte bedraagt maximaal 6,00 meter. 

20.5 Specifieke gebruiksregels 
20.5.1 Verboden gebruik 

Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 42.1 wordt in 

ieder geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken voor en/of als: 

a. seksuele dienstverlening; 

b. wonen, anders dan genoemd in artikel 20.1. 

20.5.2 Overige gebruiksregels 

Het aantal legaal bestaande woningen mag niet toenemen. 

20.6 Afwijken van de gebruiksregels 
20.6.1 Vergroten begraafplaats 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 20.1 voor 

het vergroten van de begraafplaats uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingzone - afwijkingsgebied 5', 

onder de volgende voorwaarden: 

a. Het woongenot of de gebruiksmogelijkheden op de belendende percelen worden niet onevenredig 

aangetast. 

20.6.2 Afhankelijke woonruimte (inwoning) 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 20.5.1 voor 

het gebruik van een deel van de bedrijfswoning of bijbehorende bouwwerken bij een woning als afhankelijke 

woonruimte (inwoning), onder de volgende voorwaarden: 

a. De bebouwingsmogelijkheden worden met maximaal 30 m² in één bouwlaag overschreden. 

b. De afhankelijke woning is met de hoofdwoning verbonden en er is geen sprake van woningsplitsing. 

c. Het karakter van de omringende bebouwingsstructuur wordt niet aangetast. 

d. Het woongenot of de gebruiksmogelijkheden op de belendende percelen wordt niet onevenredig 

aangetast. 

e. De bereikbaarheid van algemene en nutsvoorzieningen is gewaarborgd, evenals de bereikbaarheid voor 

hulpdiensten. 

f. Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. 

20.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

van werkzaamheden 

Niet van toepassing voor deze bestemming. 

20.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk 



20.8.1 Sloopverbod 

Het is verboden ter plaatse van de aanduiding 'ecologische waarde' of ter plaatse van de aanduiding 

'karakteristiek' bouwwerken geheel of gedeeltelijk te slopen zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning 

van het bevoegd gezag. 

20.8.2 Uitzonderingen 

Het bepaalde in lid 20.8.1 is niet van toepassing op sloopwerkzaamheden die uit het oogpunt van te beschermen 

belangen van ondergeschikte betekenis zijn. 

20.8.3 Toelaatbaarheid 

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 20.8.1 wordt uitsluitend verleend indien geen onevenredige schade 

wordt toegebracht aan: 

a. de ecologische waarde van de bebouwing ter plaatse van de aanduiding 'ecologische waarde'; 

b. de beeldbepalende waarde van de bebouwing ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek. 

20.8.4 Advies 

Het bevoegd gezag wint ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning, als 

bedoeld in lid 20.8.1 advies in bij: 

a. een deskundige op het gebied van ecologie, ter plaatse van de aanduiding 'ecologische waarde'; 

b. de gemeentelijke Monumentencommissie, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek'. 

20.9 Wijzigingsbevoegdheid 

Niet van toepassing voor deze bestemming, behoudens de algemene wijzigingsregels van artikel 45. 

 



 

 

 

Leest u dit nog even…. 
 
Brochure: 

Aan de samenstelling van deze brochure is de grootste zorg besteed, waarbij de 

beschikbare informatie en tekeningen de huidige situatie zo goed mogelijk weergeven. Ten 

aanzien van de juistheid kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Omdat 

Maasstreek Makelaardij geen professionele inmeter is, dienen de tekeningen als indicatief 

beschouwd te worden en de maatvoeringen die tijdens de bezichtiging waar te nemen zijn, 

zijn bindend.  

 

Onderzoeksplicht: 

Een geïnteresseerde/koper heeft een onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem/haar 

van belang zijn (bijv. de gebruiksmogelijkheden, staat van onderhoud, bestemming, 

vergunning etc.). Het staat uiteraard altijd vrij om voor eigen rekening een bouwkundige of 

adviseur te raadplegen, dan wel een nieuwe inmeting te laten uitvoeren. 

 

Bieding: 

De vraagprijs dient gezien te worden als een uitnodiging tot het doen van een bieding. Het 

bod dat u wilt uitbrengen kunt u telefonisch of, bij voorkeur, per e-mail kenbaar maken bij de 

makelaar. Naast de geboden koopprijs dient u in dit bod kenbaar te maken onder welke 

voorwaarden en tot hoe lang u dit bod gestand doet. Voorwaarden kunnen zijn: 

financieringsvoorbehoud, voorbehoud verkoop huidige woning, aanvaardingstermijn et 

cetera. 

 

Wilsovereenstemming en schriftelijkheidsvereiste: 

Een overeenkomst komt pas tot stand indien overeenstemming is bereikt over zowel de 

koopsom, de gestelde voorwaarden en de datum van oplevering. Op basis hiervan stelt de 

makelaar de koopovereenkomst op conform het model van VBO. Uit deze overeenkomst 

vloeien pas verplichtingen voort zodra beide partijen deze overeenkomst hebben 

ondertekend. 

 

Keuze notaris en waarborgsom/bankgarantie: 

Aangezien de kosten voor o.m. het opmaken van de leveringsakte voor rekening van koper 

komen, ligt de keuze voor de notaris bij koper, tenzij van tevoren uitdrukkelijk is aangegeven 

dat de notariskeuze aan de verkopende partij is. Een uitdrukkelijk onderdeel van de 

koopovereenkomst is de waarborgsom c.q. bankgarantie van 10% van de koopsom, welke 

door koper voldaan dient te worden binnen de in de koopovereenkomst gestelde termijn en 

te deponeren bij de gekozen notaris. 

 

Bedenktijd: 

De koper die een natuurlijk persoon is en die niet handelt in de uitoefening van een beroep 

of bedrijf, heeft een bedenktijd om de overeenkomst te ontbinden. Deze bedenktijd duurt 

drie dagen en begint om 0.00 uur van de dag die volgt op de dag de tussen partijen 

opgemaakte en ondertekende koopovereenkomst (in kopie) ter hand wordt gesteld aan 

koper. Koper kan de ontbinding van de koop bewerkstelligen door vóór de afloop van de 

termijn de ontbinding in schriftelijke vorm of per e-mail kenbaar te maken. Na ontbinding zijn 

beide partijen tegenover elkaar van iedere uit de koop voortvloeiende verplichting bevrijd. 

Een uitgebreidere omschrijving van deze bepaling is terug te vinden in de 

koopovereenkomst. 



 

 

 

Tot slot… 
 

Maasstreek Makelaardij is in Midden-Limburg al meer dan 20 jaar uw deskundige en ervaren 

adviseur op het gebied van particulier- en bedrijfsmatig vastgoed, zowel in de verkoop- als 

verhuursector. Ons kantoor is aangesloten bij de branchevereniging VBO en daarnaast 

geregistreerd bij de SCVM. De SCVM (Stichting Certificering Van Makelaar) registreert 

vakbekwame, gecertificeerde makelaars. De SCVM borgt de kwaliteit en integriteit van 

makelaars in één register. Door het volgen van permanente educatie houden wij onze 

vakkennis nauwkeurig op peil. 

Als registertaxateur verzorgen wij door het NWWI gevalideerde taxatierapporten, benodigd 

voor onder meer een hypotheekaanvraag, aan- of verkoop en geaccepteerd door alle 

geldverstrekkers, notarissen, advocaten en de belastingdienst. Maasstreek Makelaardij is 

aangesloten en ingeschreven bij het taxatieregister van de NRVT (vakgroep Wonen en 

Bedrijfsmatig onroerend goed). 

 

De verkoper(s)/verhuurder(s) van dit object kozen niet voor niets voor Maasstreek 

Makelaardij!  

Onze makelaars willen ook graag ú van een betrouwbaar en kundig advies voorzien, in het 

geval u overweegt uw huidige woning of bedrijfspand te verkopen of te verhuren.  

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend én gratis advies of waardebepaling van uw 

vastgoed. 

 

 

 

Heeft u nog vragen? 

Neem dan gerust contact met ons op! 

 

Wij zijn bereikbaar via 0475-48 65 65 of  info@maasstreek.nl 
 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Maasstreek Makelaardij      
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