
Kruinweg 1 70
6369 TZ, Simpelveld

Vraagprijs € 147.500 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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Park


Bungalowpark Simpelveld is zeer rustig en landelijk gelegen op een helling aan het begin van het prachtige 

heuvelland in Zuid-Limburg aan de rand van de gemeente Simpelveld. Het park is uitstekend te bereiken via 
de A-76 en de N-281 en in de buurt is directe busverbinding met de omliggende plaatsen. Op 15 km. 
afstand vindt men vele interessante attractieparken en musea voor alle leeftijden zoals o.a.de bekroonde 
Gaia Zoo, skiparadijs SnowWorld en Continuüm, Cube Columbus  musea.

In 25 minuten rijden met de auto is men in Maastricht en Aken en de Belgische grens liggen op 15 km. 
afstand. Dus voldoende mogelijkheden om uw korte of lange vakantie in te vullen.





Bungalow


De mooie vrijstaand, goed onderhouden en prachtig gerenoveerde bungalow type Alpha is gelegen op 
een mooie en rustige plek aan de rand van het park tegen de bosrand aan en rondom ligt een perceel van 
435 m2. De woning is goed onderhouden en heeft grotendeels kunststoframen met dubbele beglazing en is 
voorzien van Wifi.



Kenmerken
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Vraagprijs € 147.500 k.k.

Soort eengezinswoning

Type vrijstaande woning

Kamers 4

Slaapkamers 2

Bouwjaar 1971-1980

Overige inpandige ruimte 2 m²

Tuin tuin rondom

Garage parkeerplaats, geen garage

Verwarming c.v.-ketel

Isolatie dubbel glas

Woonoppervlakte 43 m²

Perceeloppervlakte 435 m²

Inhoud 95 m³



Plattegronden
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Plattegronden
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Indeling
Begane grond

De woonkamer waar een klein gedeelte van het plafond is verlaagd boven de eethoek dat voorzien is van 
inbouw halogeenverlichting. Vanuit de woonkamer heeft men zicht op het terras en de tuin, het terras is 
gelegen op het zuiden. Op de begane grond is een tweepersoons slaapkamer met aangrenzend een 
geheel gerenoveerde badkamer met o.a. inloopdouche, klein bad, design radiator en vaste wastafel. 
Separaat het toilet met zevend toilet en fonteintje. Zowel de badkamer als het toilet zijn  uitgevoerd met 
prachtig sanitair.

De open keuken is voorzien van de volgende apparatuur: gaskookplaat, afzuigkap, koelkast met vriesvak en 
magnetron. 

In de buitenberging is de cv-installatie ondergebracht die in 2012 werd vervangen.





Eerste verdieping


Op de eerste verdieping die te bereiken is via de nieuwe open trap in de woonkamer komt men op de 
overloop met een open ruime en daar bevinden zich nog twee gescheiden slaapkamers. 
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Ligging
Simpelveld is een kerkdorp in Zuid-Limburg en is de hoofdplaats van de 
gelijknamige gemeente Simpelveld. Het dorp ligt ongeveer zeven kilometer 
ten zuiden van Heerlen en telt 5.440 inwoners.




Simpelveld heeft een unieke ligging met aan de ene zijde het Limburgse 
heuvelland en aan de andere zijde de autosnelwegen A76 en de N281.

Gemeente Simpelveld

Tijdens de herindeling van 1982 
werden de voormalige 
gemeenten Simpelveld en 
Bocholtz samgengevoegd. 
Momenteel telt de gemeente 
nu 10.481 inwoners

Miljoenenlijn

Simpelveld ligt aan de, in 1934 
aangelegde, Miljoenenlijn. Destijds 
gebruikt voor het transport van 
steenkool uit de mijnen, nu een 
toeristische attractie. Gedurende 
de zomermaanden rijd hier een 
stoomtrein van de Zuid-Limburgse 
Stoomtrein Maatschappij.
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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


