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Samenvatting
Het appartement is in 2002 gebouwd in het Chateau Geerlingshof, als onderdeel van een
exclusief complex. Het uit 1850 daterende chateau heeft diverse functies gehad in haar
geschiedenis, eerst als woning, daarna als klooster en vervolgens als Volkshogeschool
Geerlingshof.
Het appartement/penthouse bevindt zich op de eerste en tweede verdieping van het chateau
en is voorzien van alle denkbare luxe. Na het betreden van de statige trap aan de voorzijde komt
men in een zeer ruime hal met toegang tot de lift en het trappenhuis. Binnen vallen direct de
hoge ramen aan de voorzijde op, deze geven veel daglicht en een blik op het park met fontein
aan de voorzijde. Levensloopbestendig wonen op de eerste verdieping is heel goed mogelijk,
mede door de aanwezige slaapkamer en luxe badkamer. De lift zorgt voor toegang tot zowel de
garage als de entree.
Vraagprijs € 1.195.000 k.k.
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1. Omschrijving Stiena Ruyperspark 11
Het appartement is in 2002 gebouwd in het Chateau Geerlingshof, als onderdeel van een
exclusief complex. Het uit 1850 daterende chateau heeft diverse functies gehad in haar
geschiedenis, eerst als woning, daarna als klooster en vervolgens als Volkshogeschool
Geerlingshof.
Het appartement/penthouse bevindt zich op de eerste en tweede verdieping van het chateau
en is voorzien van alle denkbare luxe. Na het betreden van de statige trap aan de voorzijde komt
men in een zeer ruime hal met toegang tot de lift en het trappenhuis. Binnen vallen direct de
hoge ramen aan de voorzijde op, deze geven veel daglicht en een blik op het park met fontein
aan de voorzijde. Levensloopbestendig wonen op de eerste verdieping is heel goed mogelijk,
mede door de aanwezige slaapkamer en luxe badkamer. De lift zorgt voor toegang tot zowel de
garage als de entree.
Indeling Chateau Geerlingshof
Naast de twee parkeerplaatsen is er een fietsenkelder voor algemeen gebruik en een ruime
privé berging. Tevens is er een extra gastenkamer met badkamer die de eigenaar, des gewenst,
kan benutten.
Indeling Appartement/Penthouse
Het geheel kenmerkt zich door perfectie tot in detail en een zeer hoog wooncomfort.
In de hal links zijn onder andere de garderobe, het gastentoilet, de bijkeuken en een inpandige
berging gesitueerd.
De trap naar de tweede verdieping is een kunstwerk op zich in dit historische gebouw. De bij de
bouw betrokken interieurarchitect heeft, naast het gebruik van zeer hoogwaardige materialen,
een goed doordacht lichtplan, vloerverwarming en het ultieme wooncomfort steeds voor ogen
gehad.
Aan het einde van de hal betreedt men door de hoge hardglazen deuren de formidabele
woonkamer en woonkeuken met AGA-cooker. Deze ruimte die zich over de gehele voorkant
uitstrekt is verdeeld in zitkamer, muziekkamer met vleugel, tuinkamer en de genoemde
woonkeuken. De boogramen geven een zee van licht en prachtig uitzicht. Een grote schouw
met gashaard completeert het gevoel van behaaglijkheid. De houtenvloeren, vaste sfeerverlichting, de afwerking tot in perfectie geven de bewoner een thuisgevoel en de zekerheid
ieder bezoek te kunnen ontvangen.

4

VRIJTHOF MAKELAARS
De woonkeuken vervult een belangrijke rol. De hardstenen vloer sluit perfect aan bij de
handgemaakte keukenopstelling. In de betegelde schouw is plaats gemaakt voor de prominent
aanwezige AGA-cooker met 4 ovens. De tuinkamer is een ideale plek voor thuiskantoor,
bibliotheek, leeskamer, TV-kamer ed. Ook hier komen we dezelfde lichte eikenhouten vloer
tegen uit de woon- en muziekkamer.
Zoals gezegd kan men dit appartement ook alleen gelijkvloers bewonen en de tweede
verdieping benutten als gastenverblijf. De zeer ruime master bedroom heeft met hoge
boogvormige ramen en walk-in closet een luxe uitstraling. Badkamer met bad, inloopdouche,
toilet en dubbele wastafel.
Indeling tweede verdieping
Boven aan de trap bevindt zich een enorme ruimte, nu in gebruik als biljartkamer. Deze ruimte
met zijn dakbalken in het zicht leent zich voor vele doeleinden. Hier bevinden zich tevens twee
ruime slaapkamers, een luxe toiletruimte en een complete badkamer. Tenslotte bevindt zich
hier de CV-ruimte met de WTW-installatie en boiler.
Tenslotte:
- Als u gelijkvloers wilt wonen of de mogelijkheid daartoe wilt hebben in het Limburgse
heuvelland dichtbij Maastricht en Aken, bereikbaar via A79, Heerlen /Maastricht.
- Als u in complete rust wilt wonen en toch vlakbij al uw inkopen wilt doen of gewoon
buitenshuis een kopje koffie gaan drinken,
- Als u van wandelen houdt met in de directe omgeving alle mogelijkheden.
Is deze verborgen parel, een bezichtiging absoluut waard!
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Technische details
-

Electrische zonwerende screens bij alle ramen aan de zuidkant
Warmte terugwin-installatie, voor elke verdieping afzonderlijk
Intercom
Vloerverwarming
Boley haard
Miele keuken
2 Koelkasten
Geïntegreerde afwasmachine
Geïntegreerde combi-magnetron
Geïntegreerd koffiezetautomaat
AGA-fornuis met 4 ovens

Kenmerken
-

Rijksmonument
Lichtplan
Berging in souterrain
Inpandige fietsenkelder
Gemeenschappelijke logeerkamer met badkamer
2 Parkeerplaatsen in souterrain
Privé buitentuin, 80 m2 gehuurd van VvE
Glaspartij-deur gang-woonkamer en gang-muziekkamer
Keuken: Schouw voorzien van Makkummer tegels

Financiële gegevens
Er zijn 3 verschillende VVe´s:
-

VVe Parc: 98,68 Euro per maand
VVe Chateau en VVe Parkeergarage : 353,35 Euro per maand
Huur privé buitentuin van 80m2: 799,20 Euro per jaar
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2. Kenmerken Stiena Ruyperspark 11
Bouw
Soort woning:
Bouwtype:
Bouwjaar:

Appartement
Monumentaal
1850/2002
Hardhouten kozijnen met dubbel-geluidwerend glas

Oppervlakten en inhoud
Gebruiksoppervlak wonen:
Bruto inhoud:
Perceeloppervlakte:

329 m2
1.236 m3
N.v.t., tuin ca 80 m2

Indeling
Totaal aantal kamers:
Aantal slaapkamers:
Aantal badkamers:
Voorzieningen badkamer:

7
4
2
Divers

Energie:

Label C, zeer lage energienota, isolatie buitenmuur en
dak

Soort verwarming:

CV Combiketel uit 2003
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3. Kadastrale gegevens Stiena Ruyperspark 11

Kadastrale gegevens
Gemeente:
Sectie:
Perceel-oppervlakte:
Eigendomssituatie:

Valkenburg
Ontstaan uit Houtem B 2455
329 m2
Volle eigendom

Overige gegevens buitenruimte
Tuintype:

Deels ommuurd, Afgeschermd door hagen, bestraat

Bereikbaar via:

Achterkant Chateau

Garage
Soort garage:
Capaciteit:

Afgesloten inpandige parkeergarage
2 personenauto’s

Parkeergelegenheid
Soort parkeergelegenheid:

Parkeerhavens op eigen terrein
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4. Verkoopbepalingen
Status:

Beschikbaar

Aanvaarding:

In overleg

Vraagprijs:

€ 1.195.000 k.k.
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5. Foto’s Stiena Ruyperspark 11
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6. Disclaimer
Disclaimer, gebruik en vertrouwelijkheid van dit Informatie Memorandum
Dit Informatie Memorandum (IM) is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de adviseur van
verkoper, de heer J.W.P van den Berg, Vrijthof Makelaars, kantoor houdende te Maastricht.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De informatie in dit IM is afkomstig van verkoper en diverse externe bronnen.
Alle informatie wordt betrouwbaar geacht, maar niettemin kan niet voor de juistheid ervan
worden ingestaan.
Prognoses en toekomstgerichte verklaringen zijn een inschatting op het moment dat dit IM
werd vervaardigd met de daarbij behorende risico’s en onzekerheden en realisatie ervan kan
door onvoorziene omstandigheden afwijken.
Na datum van vervaardigen van dit IM kunnen gegevens wijzigen.
Aan dit IM kan geen aansprakelijkheid worden ontleend jegens verkoper, hun bestuurders,
partners, medewerkers en adviseurs.
Dit IM is uitsluitend opgesteld als hulpmiddel voor geïnteresseerden, die hun besluitvorming
dienen te baseren op hun eigen oordeel over de onroerende zaak en de
omgevingsvariabelen, met inbegrip van de eraan verbonden voordelen en risico’s.
De inhoud van dit Informatie IM mag niet worden opgevat als juridisch, financieel,
economisch of fiscaal advies. Iedere geïnteresseerde dient zijn eigen adviseurs te
raadplegen alvorens enige beslissing te nemen.
Dit IM is geen prospectus in de zin van de Wet op het financieel toezicht.
Dit IM is uitsluitend aangeboden aan een beperkt aantal professionele marktpartijen,
personen of rechtspersonen in Nederland en buiten Nederland.
De inhoud van dit IM is strikt vertrouwelijk en de ontvanger hiervan zal de informatie
vertrouwelijk behandelen en uitsluitend met de bedoeling om een oordeel te vormen over
de aankoop van de onroerende zaak.
Copyright van dit IM ligt bij de heer J.W.P. van den Berg. Vermenigvuldiging, ter
beschikkingstelling, geheel of gedeeltelijke verspreiding ervan is niet toegestaan zonder de
schriftelijke toestemming van de heer J.W.P. van den Berg.

Datum: 23 april 2020
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7. Contactinformatie
Voor nadere informatie of een vrijblijvende bezichtiging van het pand, kunt u contact opnemen
met:
Vrijthof Makelaars, de heer Jan Willem P. van den Berg
E: info@vrijthofmakelaars.nl
M: +31 (0) 6 83 80 5140
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