Woonoppervlakte 332 m2
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€ 575.000,-

Hoofdstraat 24 | Meerlo
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ALGEMEEN

Vrijstaande voormalige dokterswoning met allure en grandeur in het hart van
Meerlo!
Deze karakteristieke woning heeft een woonoppervlakte van meer dan 300m² en is
ideaal gelegen op een perceel van maar liefst 1.265m². Het naastgelegen
praktijkgebouw heeft een eigen ingang, maar is ook van binnenuit toegankelijk. Dit
maakt dit unieke object zeer geschikt voor bijvoorbeeld dubbele bewoning, kantoor
aan huis of hobby´s die veel ruimte vragen.
De woning heeft authentieke details en is op traditioneel degelijke wijze gebouwd.
Ter ere van de zo geliefde huisarts die hier heeft gewoond, heeft het dorp Meerlo
een kunstwerk geplaatst schuin tegenover de woning. Kortom: een bijzondere
woning met een rijke historie en tal van mogelijkheden!

INDELING

Indeling

De woning is zeer ruim en licht. Dat valt meteen op bij binnenkomst in de
representatieve hal. Grote ramen laten hier, zoals in het hele huis, volop daglicht
binnen. Vanuit de grote hal met marmeren tegelvloer is er direct toegang tot de
woonkamer, keuken, eetkamer, garderobe met toilet, de bovenverdieping en het
praktijkgebouw.
De woonkamer heeft in het zitgedeelte een prachtige parketvloer van Basralocus
hardhout, een marmeren open haard en openslaande deuren naar het terras op
het zuidwesten. Het eetgedeelte ligt direct naast de dichte keuken die eveneens
uitkijkt op de tuin.
In de keuken is de toegang naar de grote voorraadkelders met stahoogte. Naast
de keuken is de zonnige, extra eetkamer met marmeren tegelvloer, inbouwkasten
en directe toegang tot het terras. Ook vanuit de ernaast gelegen bijkeuken en de
inpandige garage kan men direct de tuin inlopen.
De inpandige garage biedt ruimte aan twee auto's. Dankzij de elektrische
garagedeur met afstandsbediening kan men zonder uitstappen direct naar binnen
rijden. De hele woning is voorzien van rolluiken, met een positief effect op zowel
isolatie als veiligheid. Aan de straatkant beneden en langs de oprit zijn deze
elektrisch regelbaar met tijdklok, wat extra veiligheid geeft.
Op de eerste etage bevinden zich vijf slaapkamers, een badkamer met
inloopdouche, separaat toilet, inbouwkasten en twee kamers die voor diverse
doeleinden geschikt zijn. De zolder is via een vaste trap te bereiken en heeft nog
een extra kamer en veel bergruimte.
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INDELING

Het separate praktijkgebouw (bijna 70 m²!) heeft drie kamers, een gang en toilet.
Rondom het huis is een mooie tuin aangelegd, en op eigen terrein kunnen
meerdere auto´s geparkeerd worden. Tevens is er een overkapping voor opslag
en/of stallen van caravan of boot.
Ligging
Meerlo is een dorp in Noord-Limburg gelegen in de gemeente Horst aan de Maas.
De gemeente heeft alle benodigde voorzieningen en een levendig verenigingsleven.
Direct vanuit huis loopt of fietst men het prachtige natuurgebied de "Groote
Molenbeek" in. De Hoofdstraat in Meerlo is onderdeel van het bekende `Pieterpad´.
Meerlo ligt op slechts vijf autominuten van de A73 en in Horst is een treinstation.
Voor wie veel ruimte wil, maar niet afgelegen wil wonen, is Hoofdstraat 24 een
uitstekende keuze!
Bijzonderheden:
- Uniek object met een rijke historie en tal van mogelijkheden;
- Inhoud 1.539 m³; Woonoppervlak 332 m²; Perceel 1.265 m²;
- Ruim en licht woonhuis dat op traditioneel degelijke wijze is gebouwd;
- Met het woonhuis verbonden bijgebouw met eigen ingang dat zeer geschikt is
voor kantoor, dubbele bewoning, separaat gastenverblijf, hobby etc.;
- Woonhuis is geheel voorzien van rolluiken, beneden deels elektrisch bedienbaar
met tijdklok.
- Benedenverdieping voorzien van o.a. hardhouten parketvloer, marmeren tegels,
en marmeren open haard;
- Volop bergruimte: bijkeuken, kelder, zolder, groot aantal inbouwkasten;
- Glasvezelaansluiting;
- Tuin met privacy en uitzicht op de kerk van Meerlo en terras op het zuidwesten
met elektrische zonneluifel;
- Inpandige dubbele garage met elektrische deur met afstandsbediening;
- Parkeerruimte voor meerdere auto’s op eigen terrein.
Is uw interesse gewekt? Maak dan snel een afspraak met ons kantoor!
Aansprakelijkheid
Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen
van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden
ontleend aan deze woninginformatie.
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KADASTRALE GEGEVENS

Adres
Postcode / Plaats
Gemeente
Sectie / Perceel
Oppervlakte
Soort

Hoofdstraat 24
5864 BG Meerlo
Meerlo
G / 208
1.265 m2
Volle eigendom
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Woongedeelte begane grond

|

|

Tuin, overkapping en garage

|

Eerste verdieping

|

|

Separaat voormalig praktijkgebouw

|

Kunstwerk ter ere van voormalig huisarts

|

|

Begane grond

|

Eerste verdieping

|

Zolder

|

Kelder

|

ALGEMENE INFORMATIE
ONDERHOUD
De staat van onderhoud en beoordeling van de bouwkundige staat geldt op basis
van visuele waarnemingen, gerelateerd aan de ouderdom van het object. Een
uitgebreide bouwkundige opname valt nadrukkelijk buiten het kader van deze
brochure. Dit behoort eventueel tot de onderzoeksplicht van de kandidaat-koper(s).
AANSPRAKELIJKHEID
Het bovenstaande behelst slechts een globale omschrijving van een object. De
informatie berust deels op door derden aan onze kantoren verstrekte gegevens. Met
de meeste zorg hebben wij deze informatie verwerkt doch kunnen ten aanzien van
de juistheid van deze gegevens geen aansprakelijkheid aanvaarden. Aan deze
brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
KOOPAKTE
De koopakte wordt opgesteld volgens model NVM. De keuze van de notaris is
voorbehouden aan koper.
TOELICHTINGSCLAUSULE NEN2580
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om
een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een
indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in
meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen
of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.
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ONTBINDING
De termijn die wordt opgenomen voor eventuele (overeengekomen) ontbindende
voorwaarden (b.v. financiering) is in de regel circa 4 tot 5 weken na het sluiten
van de mondelinge wilsovereenkomst.
ZEKERHEIDSSTELLING
De waarborgsom/ bankgarantie is 10% van de koopsom. De koper dient deze
uiterlijk 2 weken na het verlopen van de ontbindende voorwaarden bij de
desbetreffende notaris te deponeren.
ONDERZOEKSPLICHT VAN DE KOPER
Koper is te allen tijde gerechtigd voor eigen rekening een bouwkundige keuring te
(laten) verrichten dan wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht
te verkrijgen over de staat van onderhoud.
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5801 BC Venray
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