prachtig uitzicht ...
...tuin met overkapping
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Je woning
Oude Trichterweg 26, Vijlen
Een ideaal huis voor bijna iedereen: voor een starter, een
jong gezin maar ook voor oudere jongeren of jongere
ouderen. Deze woning is prima afgewerkt en helemaal in
orde en met hier en daar mooie details met een deur en
ramen in glas-in-lood. Zowel binnen als buiten is er ruimte in overvloed. Binnen is er een heerlijke royale, zonnige
woonkamer, een afzonderlijke keuken, drie slaapkamers
en een zolder met de mogelijkheid voor een vierde slaapkamer. Thuiswerken is geen probleem: een eigen kantoor/
werkruimte is ideaal om in alle rust en afzondering goed je
werk te kunnen doen. Vanuit de woonkamer kom je aan de

achterkant via een overkapping in één stap in een onderhoudsvriendelijke achtertuin. Aan de voorkant stap je zo de
wijde wereld van het uitgestrekte Heuvelland binnen. Het
uitzicht is groots en ver: je kunt er kijken tot over de landsgrens heen. Saillant detail: in je eigen voortuin liggen een
paar monumentale stenen uit de ijstijd. Verder is er uiteraard ook aan je auto gedacht. Daar hoef je je geen zorgen
over te maken. De garage met eigen oprit biedt plaats aan
maar liefst twee auto’s. Van hieruit kun je de hele wereld
bereizen; want Vijlen ligt centraal in de grensstreek van het
Limburgse Heuvellandschap.
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Kenmerken
Soort woning
vrijstaande eengezinswoning
- royale eet- en woonkamer
- eigen kantoor/werkruimte
- drie slaapkamers met mogelijkheid tot vierde
- ruime garage met eigen oprit
Kelder 1
- met tegelvloer
- locatie CV-ketel, wasmachine en droger
Kelder 2
- met twee raampjes
-met betonnen vloer
- kruipruimte onder aanbouw
- met verwarming
- locatie watermeter
Begane grond
Hal met meterkast
- houten voordeur met glas-in-lood
- vloerbedekking van vinyl
Toilet
- staand toilet met fonteintje
- met tegelvloer
- met raam met houten kozijn
Woonkamer + eetkamer
- met vloerbedekking/tegels
- ramen met houten kozijnen
- elektrische rolluiken
Keuken
- separate keuken
-vloerbedekking met vinyl
- toegang tot tuin
Werkkamer
- met vloerbedekking/tegels
- via houten schuifpui toegang tot tuin
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Eerste verdieping
Overloop
- vaste trap
- met vloerdekking (trap idem)
- daglicht via raam met houten kozijn en voorzien van glas-inlood
Badkamer
- met tegelvloer
- met ligbad, douche, wastafel, staand toilet, verwarmingslamp
- daglicht via raam met houten kozijn

Eerste slaapkamer
- gelegen aan de straatkant
- kunststofkozijnen met rolluik
- vloerbedekking met vinyl
Tweede slaapkamer
- gelegen aan de achter/zijkant
- kunststofkozijnen met rolluik
- vloerbedekking met vinyl
Derde slaapkamer
- gelegen aan de achter
- kunststofkozijnen met rolluik
- vloerbedekking/tegels
Zolderverdieping
Twee ruimtes totaal
- mogelijkheid tot vierde slaapkamer
- met houten planken vloeren
- bereikbaar via vlizotrap
- geïsoleerd met glaswol
Buitenruimte
Garage
- met tegelvloer
- met stroom/water/verwarming
- daglicht
- parkeerplaats voor twee auto’s
- met eigen oprit
Achtertuin
- ligging op het Westen
- bereikbaar via oprit en keuken
- onderhoudsvrij(betegeld)
Voor- , zijtuin
- ligging op het Zuid-Oosten

…rustige straat tussen bebouwing en landelijk gebied…
…groots en wijds uitzicht…
…monumentale stenen uit de ijstijd: in je eigen achtertuin…
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…veel licht en ruimte…
…royale woonkamer…
…thuiswerken? Geen enkel probleem!…
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Je omgeving
		

Jouw wijk

Jouw regio

De Oude Trichterweg (oorspronkelijk de oude weg naar
Maastricht) is een rustige woonstraat aan de rand van het
centrum van Vijlen. De Oude Trichterweg markeert de overgang tussen dorpsbebouwing en het landelijk gebied. Die
ligging biedt voordelen: Zowel dichtbij de dorpskern als
dichtbij de omringende natuur én met een uniek uitzicht! Het
voorzieningenniveau van Vijlen is op peil. Voor de dagelijkse
boodschappen kun je er terecht en je kinderen kunnen hier
naar de basisschool. Die ligt op loopafstand en voor de
opgroeiende jeugd is er het Sophianumcollege in Gulpen.

Vijlen ligt centraal in het Heuvelland. In een mum van tijd ben
je midden in de ongerepte natuur of op een snelweg die je
direct brengt waar je zijn moet. De wereld ligt aan je voeten.
Of dat nou Heerlen, Maastricht, Aken of Luik is, doet er niet
toe. Gewoon om te shoppen of voor de cultuur. De natuur en
het landschap van het Limburgse Heuvelland zijn een verhaal
apart. Ideaal om in alle rust en stilte per fiets of te voet van te
genieten. En ook met de bus ben je zo weer thuis!

Jouw gemeente
Wie Vijlen zegt, ziet de monumentale toren van de Sint
Martinuskerk voor zich. Deze torent hoog boven het omringende landschap uit en vormt een welkom herkenningspunt voor
talloze wandelaars en fietsers die van natuur en landschap in
de omgeving genieten. Vijlen is het enige bergdorp dat
Nederland rijk is, met een onvervalste berghut in de Vijlenerbossen. Vijlen leeft en bruist, niet alleen door zijn talrijke
bezoekers maar vooral door zijn hechte gemeenschapszin.
Daarom is het in Vijlen goed wonen en leven. Met voldoende
voorzieningen voor jou, je partner en je kinderen.
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…ook bij slecht weer; genieten onder de overkapping…
…zacht slapen en zoet dromen…
…opbergzolder of vierde slaapkamer?…

8

Algemene cijfers
Begane grond
- hal met meterkast
- toilet
- woonkamer + eetkamer
- separate keuken
- werkkamer
- overdekt terras

4,1 m2
0,9 m2
37 m2
9,3 m2
11 m2
13 m2

Eerste verdieping
- overloop
- badkamer
- eerste slaapkamer
- tweede slaapkamer
- derde slaapkamer

2,8 m2
4,1 m2
12,8 m2
14 m2
7 m2

Zolderverdieping
- twee ruimtes totaal

18,2 m2

Buitenruimte
- garage
- achtertuin
- voortuin/zijtuin

17,5 m2
31,5 m2
273 m2

Onderhoud
- goede staat van binnenonderhoud
- goede staat van buitenonderhoud
- goede bouwkundige constructie
- goede afwerking van de woning
EPA-label
- energielabel D
Oppervlakte en inhoud
- totale perceeloppervlakte
- gebruikersoppervlakte wonen
-gebruikersoppervlakte overige inpandige ruimte
- gebouwgebonden buitenruimte
- bruto vloeroppervlakten
- bruto inhoud woning

385 m2
103 m2
60 m2
17,3 m2
173 m2
432 m3

Bouwjaar
-Bouwjaar 1969
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Energielabel woningen

Registratienummer

Datum registratie

Geldig tot

Status

582970969

18-01-2022

14-01-2032

Definitief

Deze woning
heeft energielabel

Isolatie

Installaties

D
Verbetering
aanbevolen?

Hoofdsysteem

1 Gevels

7 Verwarming

HR-107 ketel

2 Gevelpanelen

8 Warm water

Combiketel

3 Daken

9 Zonneboiler

Niet aanwezig

4 Vloeren

10 Ventilatie

Natuurlijke ventilatie via ramen en/of roosters

5 Ramen

11 Koeling

Niet aanwezig

6 Buitendeuren

12 Zonnepanelen

Niet aanwezig

Deze woning wordt verwarmd via een aardgasaansluiting

Warmtebehoefte
in de wintermaanden

Laag

Gemiddeld

Risico op hoge
binnentemperaturen
in de zomermaanden
Hoog

Laag

Aandeel hernieuwbare
energie

0,0 %

Hoog

Toelichtingen en aanbevelingen vindt u op pagina 2 en verder

Over deze woning

Opnamedetails

Adres

Naam

Examennummer

Oude Trichterweg 26

F. Sanders

48672

6294AL Vijlen

Certificaathouder

BAG-ID: 0981010000002890

BuildingLabel B.V.
Detailaanduiding

Woningtype
Vrijstaande woning

Bouwjaar

1969

Inschrijfnummer

KvK-nummer

Compactheid

3,03

SKW.012311

39090359

Vloeroppervlakte

119 m²

Certificerende instelling
SKW Certificatie BV
Soort opname
Basisopname
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Kadastrale kaart

Uw referentie: felder

Deze kaart is noordgericht

12345
25

Schaal 1: 500

Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Vaals
A
7860

Bebouwing
Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 23 december 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

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.

Ons team
Adviseren en ontzorgen

Passie en plezier

‘…bij al ons werk sta jij centraal…’
Met een compact en zorgvuldig op elkaar afgestemd team
van specialisten en professionals werken we voor jou. We
kunnen je adviseren bij de aankoop of verkoop van je huis
en ook bij de keuze van je toekomstgerichte hypotheek of
zorgeloze verzekering. Het gaat altijd om persoonlijk maatwerk. Bij al ons werk sta jij centraal. Wij zijn pas tevreden als
jij dat bent.

‘…tot het uiterste gaan…’
Wij hebben plezier in ons werk. Dat houdt ons fit en scherp
en daarom kunnen we constant tot het uiterste gaan. Iedere
dag weer kun je voor de volle honderd procent op ons rekenen. Omdat we vol vuur en passie zijn voor ons werk en dus
voor jou!

Investeren in elkaar
‘…ons werk is altijd teamwork; met jou…’
Ons werk begint met goed luisteren. Om exact in de vingers
te krijgen wat je wensen zijn. Want om je optimaal van
dienst te kunnen zijn, hebben we je nodig. Bij de aankoop
van een nieuwe woning weet je zelf immers als geen ander
wat je precies wenst. En bij de verkoop van je huidige
woning ken je je eigen huis het beste, van binnen en van
buiten en van boven tot onder. Het welslagen van ons werk
is altijd het resultaat van teamwork. Teamwork met jou!

Open en transparant
‘…jouw succes is ons succes…’
Bij teamwork met jou hoort een heldere kostenstructuur.
Geen vaste percentages op basis van de hoogte van de (ver)
koopsom of verborgen agenda’s. We werken op uurtarief,
met heldere afspraken vooraf met een duidelijk overzicht
van te leveren producten en diensten. En bij ons geldt:
Afspraak is afspraak. Zodat jij en wij weten waar we aan toe
zijn. En wij elke keer weer het onderste uit de kan moeten
halen om voor jou en ons zelf succesvol te kunnen zijn. Want
jouw succes is ons succes!

Gelukkig wonen met een financieel gezond leven
Makelaardij – (t)huis Coaching
Hypotheken – Verzekeringen – Financiële Coaching

www.wijzerwonen.nl
Volg ons op:

Daarom is dit huis jouw (t)huis!
- drie slaapkamers en zolderverdieping met vele mogelijkheden
- onderhoudsvriendelijke tuin met overkapping
- eigen garage met eigen oprit voor twee auto’s

Vragen: de koffie staat voor je klaar, dus kom gerust langs!
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WijzerWonen
Maastrichterlaan 190
6291 EW Vaals
+31 (0)43 306 47 89
info@wijzerwonen.nl

Partner in Aken (D):

phi
PH Immobilien
Gesellschaft mbH

