
Recreatiewoning op Resort Limburg 

                   6 Persoons recreatiewoning Resort Limburg in Susteren. 

 TE KOOP 



| 2 

Op Resort Limburg landelijk gelegen in de gemeente Echt-Susteren 

ligt deze mooie 6 persoons recreatiewoning aan de rand van het 

resort. Het resort heeft de volgende voorzieningen: Wellness- center 

met binnenzwembad, restaurant, winkel, meer waarin mag worden 

gezwommen met waterglijbanen, diverse kinderspeeltoestellen, 

kinderboerderij en diverse sportvelden. In de buurt ligt een kleine 

golfbaan en men kan in deze omgeving prachtig wandelen en 

fietsen. Het resort is goed bereikbaar en ligt op 10 km afstand van 

België en 5 km van Duitsland.  

 

De zeer ruime 6 persoons recreatiewoning is als volgt ingedeeld: 

Hal met directe toegang tot de badkamer met vaste wastafel met 

ombouw, douche en toilet en de drie slaapkamers waarvan een 

slaapkamer met eigen badkamer met vaste wastafel, bad en toilet. 

De zeer ruime woonkamer heeft uitzicht op de tuin rondom en de 

open keuken is voorzien van o.a. gascomfort met afzuigkap, 

vaatwasser, koelkast en vriezer met  laden. 

 

De woning is voorzien van TV en Wifi en kan prima worden verhuurd. 

 

Hommelweg 2, Susteren 

Omschrijving & Ligging 
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Adres: Akerstraat 153, 6445 CP  Brunssum 

 

Omschrijving:  Recreatiewoning 

 

Huuropbrengst: € 13,275,00 per jaar incl. 6%. btw 

 

Vraagprijs:   

 

Metrage:  Woonoppervlak:  75 m² 

  

    

Parkeren: Bij de woning is een parkeerplaats.  

Bestemming:         De woning heeft een recreatieve bestemming                 

      en mag dus niet permanent worden bewoond 

      volgens bestemmingsplan van de gemeente 

      Echt-Susteren.  

 

Opleveringsniveau: De woning wordt opgeleverd compleet      

          gemeubileerd voor de verhuur. 

 

Verhuur:                       Via het park. 

Hommelweg 2, Susteren 

Kenmerken 
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Foto’s 
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Foto’s 
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Kadastrale gemeente: Susteren  

Sectie: H 

Nummer:  1975 (gedeeld)  

Groot:  705 m² 

Hommelweg 2, Susteren 

Kadastrale gegevens 



info@boek-offermans.nl   www.boek-offermans.nl 

27 Professionele medewerkers vormen het fundament van Boek & 
Offermans, de multidisciplinaire vastgoed dienstverlener in de regio 

Limburg. Boek & Offermans is makelaar in bedrijfsmatig en particulier 
onroerend goed. Jarenlange ervaring met de vastgoedmarkt en een hoog 
vakkennis niveau maken de organisatie tot een betrouwbare adviseur. 
Vanuit onze kantoren in Heerlen, Maastricht en Venray worden de cliënten 
van Boek & Offermans persoonlijk, voortvarend en met verstand van zaken 
bediend. Het belang van de cliënt staat altijd voorop. 

  

Boek & Offermans is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van 
Makelaars in onroerende zaken (NVM). De gedragsregels en erecode van 
de NVM passen binnen de door Boek & Offermans gehanteerde hoge 
kwaliteitsnormen. Bovendien maakt Boek & Offermans deel uit van 

Dynamis, een samenwerkingsverband van dertien regionaal opererende 
makelaarskantoren, verspreid over heel Nederland. Alle aangesloten 
kantoren hebben een toonaangevende positie binnen de eigen regio. 
Dynamis staat voor: “Landelijke dekking, regionale diepgang en uniforme 
werkwijze”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer  

Wij hebben getracht middels deze zorgvuldig samengestelde 
documentatie u zo uitgebreid mogelijk te informeren. Desondanks kunnen 
hieraan geen rechten worden ontleend. Slechts de feitelijke situatie geeft 

u een juist beeld.  

HEERLEN 

Akerstraat 39-41 

6411 GW Heerlen 

045-574 32 33 

 

MAASTRICHT 

Scharnerweg 116B 

6224 JK Maastricht 

043-367 15 22  

 
VENRAY   

Poststraat 9 

5801 BC Venray 

0478-63 69 22 

 

VENLO 

Kaldenkerkerweg 20 

5913 AE Venlo 

077-398 12 60 


