
Koningstraat 33
BRUNSSUM

Uitgebouwde hoekwoning met grote garage.



Indeling
Een goed onderhouden uitgebouwde hoekwoning 

met grote nieuw gebouwde garage, ruime woonka-

mer, woonkeuken met nieuwe inrichting in de uit-

bouw, 3 slaapkamers, praktische badkamer en ruime 

zolder/vliering.

Een vrij gelegen zonnige tuin (zuidoost) met groot ter-

ras en parkeerplaats op eigen terrein aan de zijkant van 

de woning.

Gelegen in een rustige straat in Brunssum op zeer 

korte afstand van supermarkt, openbaar vervoer; ook 

het centrum met diverse voorzieningen en winkels ligt 

op korte afstand.

Bouwjaar: 1967

Onderhoud: Goed

Perceeloppervlakte: 234 m²

Woonoppervlakte: 96 m²

Externe bergruimte: 29 m² (garage)

Inhoud circa: 369 m³

Aanvaarding: In overleg

Energielabel: D

Indeling:

Mooi aangelegde voortuin. Parkeerplaats op eigen ter-

rein naast de woning.

Fraaie met natuursteen bekleedde entree.

Begane grond:

Entreehal met toiletruimte (wandcloset, fontein) en 

trapopgang. Woonkamer. Kast met aansluiting/afvoer 

wasmachine en c.v.-combiketel.

Woonkeuken in de riante aanbouw (circa 4x6 meter) 

aan de achterzijde, voorzien van een L-vormige inrich-

ting (bouwjaar circa 2020) met ingebouwde 5-pits 

gaskookplaat, afzuigkap, vaatwasser, combimagnetron 

en losse koelkast.

Opgehoogde en met beton afgewerkte achtertuin met 

groot terras op de nieuw gebouwde garage.

De lager gelegen riante garage is in 2016 geheel nieuw 

gebouwd riante en is voorzien van een tegelvloer en 

kantelpoort.

Eerste verdieping

Overloop. Badkamer voorzie:n van hoekligbad en 

wastafelmeubel.

3 slaapkamers.

Vliering/zolder:

Met vlizotrap bereikbare bevloerde zolder met en nok-

hoogte van circa 1,60 meter.

Wetenswaardigheden:

Grotendeels kunststof kozijnen

Vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing

Bouwjaar c.v.-combiketel: 2012

Begane grondvloer: graniet

Vloeren slapkamers: laminaat

In 2016 nieuw gebouwde garage

Uitbouw achterzijde

Elektrische installatie vernieuwd

ONZE TIP

Aankopen? Schakel je eigen NVM-aankoopmakelaar 

in! Jouw NVM-aankoopmakelaar komt op voor 

jouw belang en bespaart je veel tijd, geld en zorgen. 

Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars vind je 

op Funda.









Begane Grond



1e Verdieping
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Lijst van zaken
Verlichting, te weten:
- Inbouwspots/dimmers      X
- Opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers      X
- Losse (hang)lampen      X
Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:
- Gordijnrails      X
- Gordijnen        X
- Overgordijnen        X
- Vitrages      X
- Rolgordijnen        X
- Lamellen      X
- Jaloezieen        X
- (Losse) horren/rolhorren        X
Vloerdecoratie, te weten:
- Vloerbedekking  X
- Parketvloer  X
- Houten vloer(delen)  X
- Laminaat  X
- Plavuizen        X
(Voorzet) openhaard met toebehoren        X
Allesbrander        X
Houtkachel        X
(Gas)kachels        X
Designradiator(en)      X
Radiatorafwerking        X
Overig, te weten:
- Spiegelwanden    X
- Schilderij ophangsysteem    X
Keukenblok (met bovenkasten)  X
Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:
- Kookplaat  X
- (Gas) fornuis  X
- Afzuigkap  X
- Magnetron  X
- Oven  X
- Combi-oven/combimagnetron  X
- Koelkast      X
- Vriezer      X
- Koel-vriescombinatie      X
- Vaatwasser  X
- Quooker        X
- Koffiezetapparaat        X
Toilet met de volgende toebehoren:
- Toilet  X
- Toiletrolhouder  X
- Toiletborstel(houder)  X
- Fontein  X
Badkamer met de volgende toebehoren:
- Ligbad  X
- Jacuzzi/whirlpool        X
- Douche (cabine/scherm)        X
- Stoomdouche (cabine)        X
- Wastafel  X
- Wastafelmeubel  X
- Planchet  X
- Toiletkast        X
- Toilet  X
- Toiletrolhouder        X
- Toiletborstel(houder)  X
Sauna met toebehoren        X
Schotel/antenne  X
Brievenbus  X
Kluis        X
(Voordeur)bel  X
Alarminstallatie        X
(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie        X
Rookmelders        X
(Klok)thermostaat  X
Airconditioning        X
Warmwatervoorziening, te weten:
- CV-installatie  X
- Boiler        X
- Geiser        X
Screens  X
Rolluiken        X
Zonwering buiten        X
Telefoonaansluiting/internetaansluiting  X
Veiligheidsschakelaar wasautomaat        X

Waterslot wasautomaat        X
Zonnepanelen        X
Oplaadpunt elektrische auto        X
Tuinaanleg/bestrating  X
Beplanting  X
Buitenverlichting  X
Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder        X
Tuinhuis/buitenberging        X
Kasten/werkbank in tuinhuis/berging        X
(Broei)kas        X
Overige tuin, te weten:
- (Sier)hek        X
- Vlaggenmast(houder)        X





Algemene
Informatie

De waarborgsom/bankgarantie is 10% van de koop-

som. De koper dient deze binnen 2 weken nadat het 

financieringsvoorbehoud is verlopen bij de desbetref-

fende notaris te deponeren. 

Ter bescherming van de belangen van zowel koper 

als ook verkoper wordt uitdrukkelijk gesteld dat een 

koopovereenkomst met betrekking tot deze onroe-

rende zaak eerst dan tot stand komt nadat koper en 

verkoper de koopovereenkomst hebben getekend 

(schriftelijkheids vereiste).

Indien cv-ketel en/of warmwatervoorziening een 

huurtoestel is, dient koper de huurovereenkomst 

over te nemen.

Alle door ons kantoor verstrekte informatie omtrent 

onroerende zaken, moet beschouwd worden als een 

uitnodiging om in onderhandeling te treden, en is 

geheel vrijblijvend! Alle vermelde maten en afmetin-

gen zijn slechts bij benadering. Aan deze beperkte 

info kunnen geen rechten worden ontleend. Indien 

in enige documentatie of op enige website informa-

tie staat die niet overeen komt met de werkelijkheid, 

dan geldt de feitelijke situatie waarin de woning zich 

bevindt, zoals koper deze tijdens de bezichtiging 

heeft kunnen waarnemen, en wordt de woning in 

deze feitelijke situatie/staat verkocht.  

Een (eventueel) bijgevoegde plattegrond dient uitslui-

tend als globale indicatie/visualisatie. Hieraan kunnen 

uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend.



ADRESGEGEVENS
makelaars met ‘n goed gevoel

Verkoop

Aankoop

Taxaties

Nieuwbouw

Vastgoed-advisering

Bedrijfs onroerend goed

Projectbegeleiding bij verkoop

Aquina Hollanders makelaars

Coriovallumstraat 17

6411 CA  HEERLEN

T.:   045-5715566

E.:   info@aquina.com

W:  www.aquina.com

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met ons! 

U kunt ons bereiken op de volgende manieren:

- Stuur ons een e-mail: info@aquina.com

- Bel met een van onze medewerkers: 045-5715566

- Kom langs voor een kop koffie op ons kantoor

Wij willen ook uw makelaar zijn!

Op al onze diensten is de privacy verklaring van Aquina Hollanders makelaars (zoals vermeld 
op onze website www.aquina.com) van toepassing.


