
Julianalaan 31
Weert



Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Aelmans is niet aansprakelijk voor onjuistheden en/of drukfouten.

a house 

is made of
bricks & beams
a home 

is built with
love & dreams
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Is dit de woning
van uw dromen?
Wie weet gaat u een schitterende toekomst tegemoet in 
Weert! Heeft u een vraag, wenst u meer informatie 
over deze woning of wilt u een bezichtiging plannen? 
Uw makelaar staat voor u klaar.

Uw makelaar:

Julianalaan 31
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Weert
Deze royale tussenwoning  (split level) heeft een ideale 

centrale ligging nabij het stadscentrum, treinstation, 

diverse scholen, sport- en winkelvoorzieningen. 





De woning is gebouwd omstreeks 1947, beschikt over een 

diepe tuin van ca. 20 meter  met veel privacy en de 

woning heeft een verrassende indeling met o.a. ruim 

souterrain en 3 slaapkamers.





De woning beschikt grotendeels kunststof kozijnen met 

HR ++ beglazing en enkele houten kozijnen met enkele 

beglazing. 





Dit huis vraagt om een verbouwing of modernisering, 

voordat u er kunt gaan wonen. Het voordeel hiervan is 

dat u de woning vrijwel geheel naar eigen wens kunt 

afwerken. Dit type huis is uitermate geschikt voor de 

handige klusser. De verkoopprijs van deze woning is 

hierop aangepast. 

Evelien Corbey

ecorbey@aelmans.com

077-2083166

Kenmerken
 Bouwjaar:

1947

 Inhoud:
410 m³

 Woonoppervlakte: 79 m²

 Perceeloppervlakte: 176 m²

Energie
 Energielabel:

D

 Warmwater: c.v. ketel 2013

 Verwarming: c.v. ketel 2013

 Isolatie
Dakisolatie, gro

tendeels HR

++ beglazing

Vraagprijs € 225.000 k.k.



0De indeling

Begane grond
Via de voordeur betreedt u de hal met de trap naar het 

souterrain en de trap naar de begane grond. In het 

portaal is de volledig betegelde toiletruimte met staand 

toilet en fonteintje gelegen. 


De open keuken(enkel aansluitingen)  ligt aan de 

achterzijde van de woning en vanuit hier is de achtertuin 

bereikbaar. 


De woonkamer is een type doorzon met schuifpui naar de 

tuin. Tussen de trapopgang van de begane grond naar de 

1e verdieping is de eenvoudige badkamer gelegen, welke 

is ingedeeld met een douche, vaste wastafel en radiator. 
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1De indeling

Eerste verdieping



Op de overloop bevindt zich een kast waarin zich de CV-

ketel (bj. 2013) bevindt. 





Tevens geeft de overloop toegang tot de 3 slaapkamers, 

waarvan er twee aan de achterzijde gelegen zijn en één 

aan de voorzijde gelegen is. De slaapkamers zijn ca. 12 

m², 13,5 m² en 4,9 m² en zijn allen voorzien van een 

zeilvloer.








Vanuit de overloop bereikt u met een trap de bergzolder.
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KDe indeling

Kelder






Vanuit de hal komt u via de trap in het tussenportaal,  

welke de verdeling vormt tussen de 3 separate ruimtes, 

welke voor diverse doeleinden gebruikt kunnen worden. 





Tevens bevindt zich hier de aansluiting voor de 

wasmachine. 
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TDe indeling

Tuin
Aan de achterzijde van de woning bevindt zich een 

houten overkapping. 





De achtertuin is gelegen op het Noorden. 





Achter in de tuin bevindt zich een houten berging. 





De tuin is bereikbaar via een gemeenschappelijk 

achterpad. 
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BBijzonderheden
- Projectnotaris: U kunt als koper een keuze maken uit een tweetal notarissen in Weert, te weten MHK Notarissen en 

Notariaat In de Tiendschuur.


- Woning voor eigen gebruik: deze woning is eigendom van Wonen Limburg, waarbij Wonen Limburg samen met 

Aelmans u graag een kans op de woningmarkt biedt om een woning aan te kunnen kopen. Deze woning is dan ook 

bestemd voor eigen gebruik en niet voor bijvoorbeeld verhuurdoeleinden dan wel doorverkoop. Om die reden zal er bij de 

totstandkoming van een koopovereenkomst een anti-verhuurbeding en een anti-speculatiebeding worden opgenomen. 

Heeft u hier vragen over? Wij beantwoorden deze graag voor u.


- Starterslening: Het is mogelijk om bij een aankoop tot € 280.000,- k.k. in aanmerking te komen voor een starterslening 

van maximaal € 56.000,- via de gemeente Weert. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de 


  website van de gemeente Weert (weert.nl) of svn.nl of vraag meer informatie aan de makelaar.
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Begane grond
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Eerste verdieping
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Tweede verdieping
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Ligging

Weert heeft zo’n 50.000 inwoners en ligt in Midden-

Limburg aan de rand van de Peel tegen de Brabantse en 

Belgische Kempen. De omgeving is zeer bosrijk met 

diverse natuurmonumenten, uitgebreide fiets- en 

wandelroutes brengen u naar fraaie rustgevende 

plekjes. Weert ligt aan nationale en internationale 

wegverbindingen en heeft een intercity NS-station. 

Weert is een aantrekkelijke snelgroeiende middelgrote 

Limburgse stad aan de A2 die het bedrijfsleven volop 

kansen en mogelijkheden biedt.

Het centrum van Weert biedt veel winkel- en 

horecavoorzieningen, niet alleen voor de eigen 

inwoners maar voor de hele streek en voor het 

Belgische achterland. Weert kent ongeveer 465 

detailhandelvestigingen. Weert heeft lagere scholen 

voor openbaar en christelijk onderwijs en een 

Montessorischool op Molenakker. Daarnaast zijn er 

twee grote scholengemeenschappen voor mavo, havo 

en vwo. Er zijn allerlei mogelijkheden op het gebied van 

lager en speciaal onderwijs, voorbereidend 

beroepsonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en 

volwassenenonderwijs. Voor peuters zijn er 

opvangmogelijkheden in crèches.



Aantekeningen
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WONINGAANBOD EN WERKWIJZE


Wonen Limburg biedt elk jaar een groot aantal woningen te koop aan; klus huizen, basis huizen, instapklare huizen en 

groene huizen. Met het aanbieden van vier type huizen hoopt Wonen Limburg zoveel mogelijk mensen een passende 

woning te kunnen bieden. De woningen zijn voormalige huurwoningen die waar nodig opgeknapt zijn en daarmee 

voorzien zijn van een goede basiskwaliteit. 






ONDERZOEKSPLICHT KOPER


Wij gaan ervan uit dat u, voordat u een bod uitbrengt op de woning onderzoek heeft verricht naar alle aspecten, die in 

het algemeen en voor u in het bijzonder van belang zijn bij het nemen van een aankoopbeslissing. Denk hierbij aan het 

bestuderen van deze informatie, inlichtingen inwinnen bij de gemeente, een eventuele bouwkundige en een onderzoek 

naar uw financiële mogelijkheden.






INVESTEREN IN WONINGEN ÉN MENSEN


De opbrengsten van de verkopen investeert Wonen Limburg maatschappelijk verantwoord. Dat wil zeggen dat Wonen 

Limburg met de opbrengsten nieuwe woningen bouwt. En renovaties van huurwoningen uitvoert, wat het woongenot 

van de huurders bevordert. Daarnaast investeert Wonen Limburg in de verbetering van woonwijken.






OVERIGE VOORWAARDEN


Percelen bij woningen zijn niet altijd ingemeten. Als dat het geval is, bent u verplicht na aankoop een opdracht tot 

inmeting aan het Kadaster te verstrekken. De opgegeven grootte is dan namelijk een geschatte grootte. De kosten 

hiervan komen voor u als kopende partij. De makelaar informeert u verder over dit traject en de bijkomende kosten. 

Indien er sprake is van een gezamenlijk achterpad, zal hiervoor in de akte van levering een mandeligheid gevestigd 

worden. De kosten hiervan komen voor rekening van Wonen Limburg. Er is sprake van een projectnotaris. U bent dus als 

koper niet vrij in de keuze van een notaris. In de koopovereenkomst zal een anti-speculatiebeding gevestigd worden 

waarin is opgenomen dat u gedurende dertien maanden niet mag verkopen. De woning is voor eigen gebruik en mag 

daarnaast drie aaneengesloten jaren niet verhuurd worden.






STARTERSLENING VAN SVn


Afhankelijk van uw persoonlijke situatie (inkomen en spaargeld) is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een 

starterslening van SVn in samenwerking met de gemeente. Door deze aantrekkelijke leningsvariant wordt het aankopen 

van een woning/appartement voor veel kandidaat-kopers mogelijk!






DISCLAIMER


De verkopend makelaar spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content 

waarnaar wordt verwezen en waarin de verkopend makelaar als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan de 

verkopend makelaar niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels 

deze brochure gevonden wordt.





Heeft u vragen? Stel deze dan gerust aan de makelaar. Hij of zij kan u verder helpen en antwoordt geven op vrijwel al u 

vragen!



Belangrijke informatie voor u
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Brochure 
 
Aankoopmakelaar 


Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de Vaak is het verstandig om u te laten vertegenwoordigen 

samenstelling van deze informatie is betracht, door een collega (NVM-) makelaar die uw belangen in het 

aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de juistheid aankoopproces behartigt. Als verkopend makelaar 

van de vermelde gegevens.
 behartigen wij immers primair de belangen van de 


 verkoper. Uiteraard zullen wij u naar behoren informeren, 


Uitnodiging 
 maar in de onderhandelingen zijn wij uw tegenpartij.


Deze informatie wordt aan meerdere personen verstrekt, 


aan deze gegevens kunnen geen rechten worden 
Uitbrengen bod


ontleend. De aanbieding van dit object dient te worden Bij het uitbrengen van een bod is niet alleen het bedrag 

gezien als een uitnodiging om in onderhandeling te van belang, maar dient u zich ook duidelijk uit te spreken 

treden.
 over onder andere de navolgende zaken:



 • eventuele ontbindende voorwaarde(n);



Bezichtiging 
 •  de gewenste datum van aanvaarding;


Een bezichtiging is geheel vrijblijvend en wordt alleen • laten uitvoeren van bodemonderzoek;


gepland via ons kantoor of de makelaar. Wij maken hier • laten uitvoeren van een bouwkundig onderzoek;


graag voldoende tijd voor vrij. Een bezichtiging is ook voor • aanvullende condities en voorwaarden.


de verkoper een spannende aangelegenheid. Wij stellen Over ontbindende voorwaarden en aanvullende condities 

het daarom zeer op prijs als u uw bevindingen (zowel moeten partijen het gezamenlijk eens worden. Als bieder 

positief als negatief) binnen een week na bezichtiging krijgt u namelijk niet automatisch een ontbindende 

aan ons kenbaar maakt.
 voorwaarde voor bijvoorbeeld de financiering. U dient dit 


 expliciet bij uw bod te vermelden.



Onderzoeksplicht 
 


De onroerende zaak moet bij de eigendomsoverdracht de 
Gunning 


feitelijke eigenschappen bezitten die voor een normaal Verkoper behoudt zich het recht voor het object te 

gebruik nodig zijn. Verkoper staat in voor de afwezigheid gunnen aan de gegadigde van zijn keuze.


van gebreken die dit normale gebruik belemmeren, tenzij
 


deze bij koper kenbaar waren op het moment dat de 
Overeenkomst 


koopovereenkomst tot stand kwam. Voor de afwezigheid Koper kan aan een mondelinge overeenkomst geen 

van andere (verborgen) gebreken hoeft verkoper in rechten ontlenen, verkoper behoudt zich tot dat er tussen 

beginsel niet in te staan. Het risico hiervoor berust bij de partijen een schriftelijke overeenkomst tot stand is 

koper. Een koper wordt desgewenst in de gelegenheid gekomen alle rechten voor. Verkoper is pas gehouden aan 

gesteld om voorafgaande aan de aankoop het nodige de overeenkomst nadat de akte door beide partijen is 

(bouwkundige) onderzoek te (laten) verrichten. 
 getekend.



 



Voor de bieding 
 
Koopakte 


Wij gaan ervan uit dat u, voordat u een bod uitbrengt op Behoudens nadere afspraken gelden de standaardregels 

de woning, onderzoek heeft verricht naar alle aspecten zoals deze voorkomen in de model-koopakte, die is 

die in het algemeen en voor u in het bijzonder van belang opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars 

zijn bij het nemen van uw aankoopbeslissing. Daartoe NVM, de consumentenbonden en de Vereniging Eigen 

behoort uiteraard het bestuderen van deze brochure, het Huis. Eventueel door de koper te maken voorbehouden 

inwinnen van informatie bij de gemeente en een worden alleen opgenomen als deze in de 

onderzoek naar uw financiële mogelijkheden. 
 onderhandelingen zijn afgesproken.






Belangrijke informatie voor u
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Wij zijn graag vrijblijvend bereid om u te informeren over Waarborgsom/Bankgarantie 


wat wij gedurende het volledige verkoopproces voor u Tenzij anders overeengekomen, zal in de koopakte een 

kunnen betekenen.bepaling worden opgenomen waardoor de koper, tot 

zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen, 

gehouden is binnen een bepaalde periode een 

bankgarantie te doen stellen dan wel een waarborgsom 

bij de notaris te storten ter grootte van 10% van de 

koopsom.






NVM


Aelmans Woningmakelaars BV is lid van de Nederlandse 

Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in 

onroerende goederen NVM U.A.






Onafhankelijkheid 


Aelmans Woningmakelaars BV is niet actief op het gebied 

van hypotheken en verzekeringen. Bovendien zijn er geen 

afspraken met financiers of verzekeraars, waardoor het 

belang van de klant optimaal is gewaarborgd.






Uw eigen woning 


Wilt u uw eigen woning of agrarisch bedrijf verkopen? 

Hiervoor bent u bij Aelmans Woningmakelaars BV aan 

het juiste adres. Neem hierover gerust contact met ons 

op. 





















































Aelmans, méér dan uw makelaar


Met ons zeer ruime, veelzijdige aanbod 

woningen, nieuwbouw, bouwkavels, 

Buitenstates, bedrijfs onroerend goed én 

agrarisch & landelijk vastgoed mogen we ons de 

meest veelzijdige makelaar van Limburg en 

omstreken noemen. Kopen, huren, verkopen of 

taxeren? Onze gecertificeerde makelaars staan 

voor u klaar.





Maar wist u dat Aelmans – naast makelaardij – 

meer expertise bezit? Bekijk al onze diensten 

rondom vastgoed, omgeving, milieu, agro en 

bouw op www.aelmans.com.



De meest veelzijdige 

makelaar van Limburg
en omstreken

INTERESSE?

077 - 208 31 66

Aelmans Woningmakelaars BV


Schoolstraat 50 B, 5981 AJ Panningen


077 - 208 31 66


panningen@aelmans.com

Ubachsberg


Voerendaal


Margraten


Baexem

Panningen


Nijmegen


Vught

Ons actuele aanbod en meer informatie? www.aelmans.com


