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Dear sir, madam,

Thank you for your interest in this luxurious apartment on the third 
floor, located on the Maas in Neer in the north of Limburg. To give 
you a clear and complete picture, this documentation contains the 
following information:

Introduction  8
Facts and Figures  10

Photo’s 14 - 55

Layout (floor plans)  56 - 57
Layout (detailed description)  58 - 61

Location and surrounding area 62 - 67
General information  68 - 71

This property brochure has been put together with the utmost care to 
give you a good first impression. Naturally, we are more than happy 
to answer any questions you may have. We would be glad to make an 
appointment for a comprehensive viewing so that you get an even 
better picture in person.

Kind regards,

Mrs W.A.M. Kanters RM 
T 06 10 34 56 57

Geachte heer, geachte mevrouw,

Dank voor uw interesse in dit luxueuze appartement op de 3e woon-
laag gelegen, aan de Maas in het Noord-Limburgse Neer. Om u een 
helder en compleet beeld te geven, bevat deze documentatie de vol-
gende informatie:

Introductie     8
Feiten & Cijfers    10

Foto’s      14 - 55

Indeling (plattegronden)   56 - 57
Indeling (uitgebreide omschrijving)  58 - 61

Locatie en omgeving    62- 67
Algemene informatie    68 - 71

Deze documentatie is met uiterste zorg samengesteld om u een 
goede eerste indruk te geven. Vanzelfsprekend zijn we u van dienst 
met antwoorden op uw vragen. We maken graag een afspraak voor 
een uitgebreide bezichtiging, zodat u een persoonlijk en nog beter 
beeld krijgt.

Met hartelijke groet,

Mevrouw W.A.M. Kanters RM 
T 06 10 34 56 57



6 7

5 KEY FEATURES OF THIS LUXURIOUS APARTMENT 
WITH VIEW ON RIVER MAAS AND NATURE RESERVE

1. Panoramic view.
Magnificently situated on the Maas and the boulevard, close to the 
marina with a rare, beautiful view, 365 days a year.

2. Durable.
Exceptionally low energy costs, energy label A! Environmentally 
responsible, gas-free and life cycle friendly, with its own solar pa-
nels, triple glazing and heat pump for cooling and heating.

3. Exclusive.
Location and views are exceptional, as is the high level of finishing 
with exclusive building materials.

4. Light luxury.
An abundance of natural light through the fully glazed front façade 
with optimum light and views, as well as through the ceiling-high 
windows in the kitchen, bathroom and bedrooms.

5. Central location.
Sloping central Limburg at your feet, cycling to Germany in half an 
hour while urban centres Roermond, Weert, Venlo, Maastricht and 
Eindhoven are easily accessible by car.

5 KERNKWALITEITEN VAN DIT LUXUEUZE APPARTE-
MENT MET UITZICHT OP DE MAAS EN NATUUR-
RESERVAAT

1. Panoramisch uitzicht.
Magnifiek fraai gelegen aan de Maas en de boulevard, vlak bij de 
jachthaven met 365 dagen per jaar zeldzaam mooi vergezicht.

2. Duurzaam.
Uitzonderlijk lage energielasten, energielabel A! Milieuverant-
woord gasloos en levensloopbestendig, met eigen zonnepanelen, 
drielaags isolatieglas en warmtepomp voor koelen en verwarmen.

3. Exclusief.
Locatie en uitzicht zijn uitzonderlijk, evenals het hoge afwerkings-
niveau met exclusieve bouwmaterialen.

4. Lichte luxe.
Opvallend veel daglicht middels de volledig glazen pui aan de voor-
zijde met optimaal licht en zicht en ook middels de plafondhoge 
ramen in keuken, badkamer en slaapkamers.

5. Centrale ligging.
Glooiend midden-Limburg aan uw voeten, in een half uurtje naar 
Duitsland fietsen terwijl stedelijke centra Roermond, Weert, Venlo, 
Maastricht en Eindhoven makkelijk per auto bereikbaar zijn.
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SUSTAINABILITY

Hoogh Hanssum was built according to the latest sustainability 
standards. The complex is completely gasless. Each apartment is 
heated and cooled by a heat pump and has a low energy require-
ment. The three-layer insulation glass in all windows blocks heat 
and cold. All lighting in the apartment is LED.

On the roof, out of sight are the solar panels that each apartment 
has; their output is sufficient for the majority of energy use. The 
monthly energy costs are therefore particularly low.

INTRODUCTION

The current owners don’t really want to leave but unexpected cir-
cumstances force them to move: “We have enjoyed the past two 
years here immensely. How we will miss this view! So will the neig-
hbours and other residents; a close-knit community has developed 
in the complex with good mutual contact.”

In addition to the luxury, the permanently unobstructed view 
was also why they fell for this apartment: “You look at the Maas 
every day and the natural landscape behind it that stays like this 
and changes with the seasons. In that nature reserve, cattle walk 
around freely, grazing. In spring, you can see the calves, which is 
very special. We even saw a big beaver swimming by in the morn-
ing, coming from the Neerbeek that flows into the Meuse further 
on. We make optimal use of the terrace balcony. In combination 
with a terrace heater you can enjoy the view and the outdoor life 
almost all year round. We often sit there, with friends or in the 
morning in the sun. Without exaggerating; it is paradise. People 
who come in immediately experience the wow effect; ‘We’ve never 
seen this before’.”

They also like the location: “Fantastic. There is a marina right in 
front of the door, and three more nearby, so it’s the place to be 
for water sports enthusiasts. If we take the bicycle ferry in front 
of the door, we can get to Germany in half an hour. We often cycle 
through nature and forest areas to the historic town of Brüggen 
for a drink or a bite to eat.”

INTRODUCTIE

De huidige eigenaren willen eigenlijk helemaal niet weg maar on-
verwachte omstandigheden nopen hen te gaan verhuizen naar de 
kinderen: “We hebben de afgelopen twee jaar hier immens geno-
ten. Wat zullen we dit uitzicht missen! De buren en andere bewo-
ners ook; in het complex is een hechte gemeenschap ontstaan met 
goed onderling contact.”

Naast de luxe, was ook het blijvend vrije uitzicht waarom ze voor 
dit appartement vielen: “Je kijkt elke dag naar de Maas en het 
natuurlandschap erachter dat zo blijft en verandert met de seizoe-
nen. In dat natuurgebied lopen runderen vrij rond, te grazen. In het 
voorjaar zie je dan de kalfjes, heel bijzonder. We hebben zelfs ’s 
ochtends al een grote bever voorbij zien zwemmen die uit de Neer-
beek komt die verderop in de Maas stroomt. We maken optimaal 
gebruik van het terrasbalkon. In combinatie met een terrasverwar-
mer kun je er zowat het hele jaar door van het uitzicht en het bui-
tenleven genieten. We zitten er vaak, met vrienden of ’s ochtends 
in het zonnetje. Zonder overdrijven; het is paradijselijk. Mensen die 
binnenkomen, ervaren meteen het wauw-effect; ‘Dit hebben we 
nog nooit gezien’.”

Ook de locatie vinden ze top: “Fantastisch. Er ligt een jachthaven 
voor de deur, en nog drie vlakbij dus dé plek voor watersportlief-
hebbers. Pakken we met de fiets het fietsveer voor de deur, dan 
zijn we in een half uurtje in Duitsland. We fietsen daar vaak door 
natuur- en bosgebied naar het historische stadje Brüggen, voor een 
terrasje of een hapje.”

DUURZAAMHEID

Hoogh Hanssum is volgens de laatste duurzaamheidsnormen 
gebouwd. Het complex is geheel gasloos. Elk appartement wordt 
verwarmd en gekoeld door een warmtepomp en heeft een lage 
energiebehoefte. Het drielaags isolatieglas in alle ramen houdt 
warmte en koude tegen. Alle verlichting in het appartement is led.

Op het dak liggen uit het zicht de zonnepanelen die elk apparte-
ment heeft; de opbrengst ervan volstaat voor het merendeel van 
het energiegebruik. De maandelijkse energielasten zijn daarom 
bijzonder laag.
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three-room apartment on the 3rd floor (of 5 floors) with a 
balcony, private parking and storage room in basement
2019

Municipality of Neer
Section M
Number 902
Index A9 apartment (floor 3 of 5)

approx. 124 m²

approx. 20 m²

approx. 6 m²

approx. 150 m²

approx. 400 m³

3 rooms (living/dining room, 2 bedrooms) 

private parking space in semi-underground parking garage, car park 
behind complex and gate.

approximately € 135 per month for:
- daily maintenance
- monthly window cleaning  
- reservation for large maintenance
- insurance (building, liability)
- electricity costs common areas
- cleaning costs common spaces
- lift maintenance contract

Object

Date of construction

Cadastral registered

Total living area apartment

Area building-related outdoor space 
(terrace)

Area external storage
(in underground storage)

Total surface area

Content apartment 
(according to measurement certificate)

Number of rooms

Parking

Service costs

drie-kamer appartement op de 3e woonlaag (van 5 woonlagen) met 
balkon, eigen parkeerplaats en berging in souterrain
2019

Gemeente Neer
Sectie M
Nummer 902
Index A9 appartement (verdieping 3 van 5)

circa 125 m²

circa 20 m²

circa 6 m²

circa 150 m²

circa 400 m³

3 kamers (woon- en eetkamer, twee slaapkamers)

eigen parkeerplaats in half onder maaiveld gelegen parkeerkelder, extra 
parkeerterrein achter appartementencomplex met slagboom

circa € 195,- per maand ten behoeve van:
- dagelijks onderhoud
- maandelijkse ramen bewassing  
- reservering groot onderhoud
- verzekeringen (opstal, WA)
- elektrakosten algemene ruimtes
- schoonmaakkosten algemene ruimtes
- onderhoudscontract liften

Object

Bouwjaar

Kadastraal bekend

Woonoppervlakte appartement

Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 
(terras)

Oppervlakte externe berging 
(in souterrain)

Totale oppervlakte

Inhoud appartement 
(conform meetcertificaat)

Aantal kamers

Parkeren

Servicekosten

FACTS AND FIGURESFEITEN EN CIJFERS
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A

yes
yes
yes
three-layer, entire apartment

heat pump 
whole apartment
boiler

- solar panels owned per apartment
- electric screens on all windows
- electric garage door
- led lighting 

bituminous roofing 

built in cavity

concrete floors

maintenance-friendly aluminium doors and window frames

wooden frames with solid doors and identical fittings

Energy label

Roof insulation
Insulation façades

Insulation floors
Insulation glass

Heating
Underfloor heating- and cooling

Hot water

Technical amenities

 

 

Roofing material

Façades material

Flooring material

Material exterior window frames 

Material interior window frames 

A

ja
ja
ja
drielaags, gehele appartement

warmtepomp 
gehele appartement
boiler

- zonnepanelen in eigendom per appartement
- elektrische screens alle ramen
- elektrische garagedeur
- led verlichting

bitumineuze dakbedekking 

in spouw gebouwd

betonnen vloeren

onderhoudsvriendelijke aluminium deuren en kozijnen

houten kozijnen met massieve deuren en identiek beslag

Energielabel

Isolatie daken
Isolatie gevels

Isolatie vloeren
Isolatie glas

Verwarming
Vloerverwarming- en koeling

Warm water

Technische voorzieningen

Materiaal daken

Materiaal gevels

Materiaal vloeren

Materiaal buitenkozijnen

Materiaal binnenkozijnen

MATERIAALGEBRUIK MATERIAL USE

INSTALLATION AND INSULATIONINSTALLATIE EN ISOLATIE
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LIVING WING

WOONVLEUGEL
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SLEEPING WING

SLAAPVLEUGEL
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OUTDOOR SPACE
BUITENRUIMTE
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PARKING PLACE
PARKEERPLAATS



44 45



46 47

SURROUNDINGS
OMGEVING
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aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend no rights can be derived from these drawings aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend no rights can be derived from these drawings

SOUTERRAIN - storage roomSOUTERRAIN - bergingAPPARTEMENT -3e woonlaag APARTMENT - 3e woonlaag
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Vloerafwerking: pvc vloer met houten vissengraat motief
Wandafwerking: glad stucwerk
Plafondafwerking: glad stucwerk

Ontvangsthal:       circa 9 m²
Woon- en eetkamer met open keuken:    circa 57 m²
Bijkeuken/waskamer:     circa 7 m²

Slaapkamer 1:       circa 13 m²
Slaapkamer 2:      circa 21 m²
Badkamer 1:       circa 4 m²
Badkamer 2:      circa 10 m²

SLEEPING WING

The sleeping area, situated around the central reception hall, has 
two spacious bedrooms and two beautiful bathrooms.

Bedroom 1 is located near the front door, with room-high tilt-and-
-turn door with glass balustrade overlooking the wadi and over-
grown sound barrier.

Bathroom 1 is opposite and is equipped with a floating toilet, wash-
basin with vanity unit and mirror with indirect lighting and walk-in 
shower with floor channel and glass wall. This bathroom serves as 
a guest toilet and also as a guest bathroom.

The master bedroom 2 and adjacent bathroom 2 together form a 
spacious suite. This bedroom has two French doors that open up 
to room height and can also be tilted, with safe glass balustrade, 
which also overlook the wadi and overgrown sound barrier.

Bathroom 2 is directly accessible from the master bedroom. It is 
fully equipped with room-high window, beautiful floor and wall 
tiles in wood look, double sink with cabinet and mirror with indirect 
lighting, oval bath and large shower with rain shower, floor chan-
nel and glass wall.
 

 
The sleeping area, situated around the central reception hall, has 
two spacious bedrooms and two beautiful bathrooms. 

LAYOUT

Thanks to the location of the apartment on the third floor (of five 
floors), the view is phenomenal. This apartment occupies the enti-
re right wing of the complex and therefore has windows on three 
sides in the front, side and rear façade. All windows are equipped 
with electric screens on the outside and custom blinds to filter sun 
and light.

The apartment is gas-free and life-proof. The low-maintenance PVC 
floor in wooden herringbone pattern is laid throughout without 
any sills (except in the bathrooms).
 
 
LIVING WING
 
The living area of this luxury apartment is open: cooking, eating, 
enjoying indoor and outdoor life, flow together seamlessly. 
 
Beyond the spacious reception hall, the particularly light living area 
unfolds in which the gaze automatically leads to the fully glazed 
façade and the impressive view. 
 
In the direction of the kitchen, a door to the right leads to the 
spacious utility room, with connections for washing equipment and 
plenty of storage space. This storage room is practically next to the 
open, modern kitchen. 
 
The high-gloss white kitchen handleless, soft-close drawers and 
doors is luxurious in both appearance and equipment. The Atag 
coffee machine, Atag combi oven, dishwasher and refrigerator are 
integrated in the tight wall. 
 
Just beyond the room-high window with wide view over the Maas 
is the spacious cooking island. The sleek stainless steel sink on 
the left is fitted with a Quooker. Surrounded by black composite 
worktop, the Bora cooktop with four zones and integrated cook-
top extractor fan is to the right. The island offers plenty of space 
for breakfast, coffee or a drink with guests while cooking. 
 
The spacious living area beyond the kitchen can be arranged as 
required. Currently, between the kitchen and the terrace balcony 
is the dining room, with the seating and TV area to the right. Both 
make optimal use of the light and view thanks to the fully glazed 
façade. 
 

SLAAPVLEUGEL

Het slaapgedeelte, gesitueerd rond de centrale ontvangsthal, telt 
twee ruime slaapkamers en twee fraaie badkamers.

Slaapkamer 1 ligt nabij de voordeur, met kamerhoge draaikiepdeur 
met glazen balustrade die uitkijkt over de wadi en begroeide ge-
luidswal.

Badkamer 1 ligt ertegenover en is uitgerust met zwevend toilet, 
wastafel met -meubel en spiegel met indirecte verlichting en in-
loopdouche met vloergoot en glazen wand. Deze badkamer doet 
dienst als gastentoilet en ook als gastenbadkamer.

De grootse slaapkamer 2 en aansluitend badkamer 2 vormen teza-
men een riante suite. Deze slaapkamer heeft twee openslaande en 
kamerhoge deuren die ook in kiepstand kunnen, met veilige gla-
zen balustrade, die eveneens uitkijken over de wadi en begroeide 
geluidswal.

Badkamer 2 is direct toegankelijk vanuit de ouderslaapkamer. 
Deze is compleet uitgerust met kamerhoog raam, fraaie vloer- en 
wandtegels in houtlook, dubbele wastafel met -meubel en spiegel 
met indirecte verlichting, ovalen ligbad en grote inloopdouche met 
regendouche, vloergoot en glazen wand.

INDELING

Dankzij de ligging van het appartement op de derde woonlaag 
(van vijf woonlagen) is het uitzicht fenomenaal. Dit appartement 
beslaat de gehele rechtervleugel van het complex en beschikt dus 
over ramen aan drie zijden in de voor-, zij- en achtergevel. Alle 
ramen zijn uitgerust met elektrische screens aan de buitenzijde en 
op maat gemaakte jaloezieën om zon en licht te filteren.

Het appartement is duurzaam gasloos en levensloopbestendig. De 
onderhoudsvriendelijke pvc-vloer in houten visgraatmotief is overal 
dorpelloos doorgelegd (met uitzondering van de badkamers).

WOONVLEUGEL

Het leefgedeelte van dit luxe appartement is open: koken, eten, ge-
nieten van binnen- en buitenleven, lopen naadloos in elkaar over.

Voorbij de ruime ontvangsthal ontvouwt zich het bijzonder lichte 
leefgedeelte waarin de blik automatisch naar de geheel glazen pui 
en het indrukwekkende uitzicht gaat.

Richting de keuken is rechts een deur naar de ruime bijkeuken, met 
aansluitingen wasapparatuur en volop bergruimte. Deze berging 
ligt praktisch naast de open, moderne keuken.

De hoogglans witte keuken met greeploze, softclose laden en 
deuren is luxueus in zowel uitstraling als uitrusting. In de strakke 
wand zijn de Atag koffiemachine, Atag combi-oven, vaatwasser en 
koelkast geïntegreerd.

Even voorbij het kamerhoge raam dat uitkijkt over de Maas is het 
riante kookeiland. De strakke rvs-spoelbak links is voorzien van een  
Quooker. Omgeven door zwart granieten werkblad is meer naar 
rechts de Bora kookplaat met vier zones en geïntegreerde kookvel-
dafzuiging. Het eiland biedt alle ruimte voor ontbijt, koffie of een 
drankje met gasten tijdens het kokerellen.

Het ruime leefgedeelte voorbij de keuken laat zich naar believen 
indelen. Momenteel is tussen keuken en terrasbalkon de eetkamer, 
met rechts het zit- en tv-gedeelte. Beide benutten optimaal het 
licht en zicht dankzij de geheel glazen pui.

Finish on floors: PVC floor with wooden fishbone motif
Finish on walls: smooth plaster
Finish on ceilings: smooth plaster

Entrance hall:       approx. 9 m²
Living and dining room with open kitchen:   approx. 57 m²
Pantry/laundry room:     approx. 7 m²

Bedroom 1:       approx. 13 m²
Bedroom 2:      approx. 21 m²
Bathroom 1:       approx. 4 m²
Bathroom 2:      approx. 10 m²
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COMMON SPACES

Hoog Hanssum contains twelve exclusive apartments. The resi-
dents share two entrances (at the front on the Maas and at the 
back via the enclosed car park), the stairwell, the lift, the semi-un-
derground car park and the car park with barrier behind the com-
plex. Two underground waste containers have been installed at 
this barrier; for residual waste and organic waste.

The entrance areas to the complex are on the Wadden and Maas 
sides. On the river side, easy, lazy stairs lead to the slightly elevated 
entrance. On this front, the complex is surrounded by taut lawns 
that are edged with gabions. The lawns are decorated with large 
planters with perennial plants.

The upper hall near the lift is only shared with the other two apart-
ments on this third floor in the left-hand section.
 
 
 

OUTDOOR SPACE

On the Maas side of the apartment is a largely covered terrace of 
no less than twenty square metres. This terrace balcony partly runs 
along the fully glazed front of the living room and, in combinati-
on with the glass balustrade, the view from inside remains intact. 
There is even a view to the side; the open section between the 
pillar and the sliding door was fitted with a glass wall by the current 
owners to protect it from the wind.

The terrace is accessible through the glass sliding doors in the living 
room. In the ceiling, lighting is installed. The tile floor is floating on 
a slope so that any rainwater can easily drain.

Also downstairs at the entrance on the Maas side there is plenty 
of connection with outdoor living. The easily accessible stairs, with 
lawn and planters on both sides, lead directly to the pavement, 
boulevard and the Maaskade with seating areas.

CAR PARKING WITH STORAGE AREA IN BASEMENT

Hoogh Hanssum has its own, light parking basement, located 
halfway at ground level. Behind the complex, there are also extra 
parking spaces, also for guests, behind the gate.

The apartment has its own, spacious parking space in the corner of 
the basement, right next to the electric, wide sectional door. There 
is also a private, lockable storage area of almost six square metres 
opposite the lift and stairwell, for storing bicycles, for example.

ALGEMENE RUIMTEN

Hoog Hanssum telt twaalf exclusieve appartementen. Gezamenlijk 
maken de bewoners gebruik van twee entrees (aan de voorzijde 
aan de Maas en aan de achterzijde via het afgesloten parkeerter-
rein), het trappenhuis, de lift, de half ondergrondse parkeergarage 
en het parkeerterrein met slagboom achter het complex. Bij deze 
slagboom zijn twee ondergrondse afvalcontainers geïnstalleerd; 
voor restafval en GFT-afval.

De entreepartijen van het complex liggen enerzijds aan de wadi- en 
anderzijds aan de Maaszijde. Aan de rivierkant voert een makke-
lijke, luie trap naar de iets verhoogde entree. Aan deze voorzijde 
is het complex omgeven door strakke gazons die zijn afgezet met 
schanskorven. Op de gazons prijken grote plantsoenbakken met 
vaste beplanting.

De bovenhal bij de lift wordt alleen gedeeld met de overige twee 
appartementen op deze 3e woonlaag in het linkergedeelte.

BUITENRUIMTE

Aan de Maaszijde van het appartement is een grotendeels over-
dekt terras van maar liefst twintig vierkante meter. Dit terrasbal-
kon loopt deels voorlangs de volledig glazen pui van de woonka-
mer en in combinatie met de glazen balustrade blijft ook vanuit 
binnen het uitzicht intact. Zelfs opzij is er volop uitzicht; het open 
deel tussen pilaar en schuifpui is door de huidige eigenaren van een 
glazen wand voorzien die beschut tegen de wind.

Het terras is toegankelijk via de glazen schuifpui in de woonkamer. 
In het plafond is verlichting aangelegd. De tegelvloer ligt zwevend 
op afschot zodat eventueel hemelwater goed wegkan.

Ook beneden bij de entree aan de Maaszijde is er volop verbinding 
met buitenleven. De makkelijk begaanbare trap, met aan weerszij-
den gazon en plantsoenbakken, voert direct naar trottoir, boule-
vard en de Maaskade met zitjes.

PARKEERKELDER MET BERGING

Hoogh Hanssum heeft een eigen, lichte parkeerkelder, half onder 
maaiveld gelegen. Achter het complex zijn bovendien extra par-
keerplaatsen, ook voor gasten, achter de slagboom.

Het appartement heeft een eigen, ruime parkeerplaats in de hoek 
van het souterrain, direct naast de elektrische en brede sectionaal-
deur. Ook is daar een eigen, afsluitbare berging van bijna zes vier-
kante meter tegenover het lift- en trappenhuis, om bijvoorbeeld 
fietsen te stallen.
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AMENITIES AND DISTANCES

General practice Neer:     approx. 1,400 m
Dental practice Neer:     approx. 1,500 m
Laurentius Hospital Roermond:    approx. 10.5 km

Town hall:       approx. 7.9 km

Spar supermarket:      approx. 1,400 m
Hotel Kasteel Aldenghoor & restaurant:   approx. 5.4 km

Marina WSV Hanssum:     approx. 140 m
RK Sportvereniging Neer (football):   approx. 1,100 m
Lawn Tennis Association Neer:    approx. 1,500 m
Golf Course Eyckenduyn:     approx. 7.8 km

Centre Roermond:      approx. 10.5 km
Centre Weert:      approx. 23.3 km
Centre Venlo:       approx. 18.3 km

Düsseldorf Airport:      approx. 74.3 km
Eindhoven Airport:      approx. 66.3 km
Maastricht-Aachen Airport:     approx. 49.8 km
Roermond train station:     approx. 13.4 km
Weert train station:      approx. 25.5 km
BP petrol station:      approx. 1,800 m
Maasweg bus stop:      approx. 1,500 m
Bicycle ferry Neer-Rijkel:     approx. 130 m

LOCATION AND VIEW

Hanssum 41 K is part of the recently completed Hoogh Hanssum 
on the Maas, a building with just twelve luxurious, life-long and 
energy-efficient apartments. 

Hoogh Hanssum is located at the edge of Neer, on the banks of 
the Maas and on the boulevard. The village itself, with its various 
amenities, is easily accessible by bicycle and on foot. The Neer-Rij-
kel bicycle ferry is 140 m from the door; it sails daily from May to 
September until early evening.

In recent years, Rijkswaterstaat and Waterboard Peel and Maas-
vallei have worked hard on this Maas front, as part of the national 
programme ‘Dijkversterkingen Neer’. The marina has been dred-
ged, the boulevard paved and the dike reinforced. The bicycle ferry 
ramp was also renewed and various seats were created. The whole 
thing has now become a water-safe and attractive location.

The view is magnificent: over the boulevard, the river Maas and 
the marina. This rare view is different every day, every part of the 
day, and never boring. On the other side of the river, the view is 
permanently unobstructed on the country side of Rijkel and the 
water and bird area of the Rijkelse Bemden. At the back of Hoogh 
Hanssum the view is over the wadi with newly planted trees and 
the overgrown sound barrier behind it. 

MUNICIPALITY OF LEUDAL AND SURROUNDINGS

Together with Haelen, Hunsel, Roggel, Heythuysen, Baexem, Gra-
them and Kelpen-Oler, Neer forms the municipality of Leudal, the 
largest municipality in Limburg in terms of surface area. The village 
originated in the early Middle Ages.

The village won the title of ‘the nicest village of Limburg’ in 2011. 
Neer is still popular with tourists, holidaymakers and water sports 
enthusiasts. Neer is especially known for the Lindeboom brewery 
(1,700 m), the Keizerbosch monastery and the Friedesse watermill 
from 1717 (1,100 m). The historical village centre has the imposing 
St. Martin’s Church and beautiful historical buildings and gables. 
In the immediate vicinity you can enjoy the beautiful views of the 
Maas and the Neerbeek with its fish ladders.

LOCATIE EN UITZICHT

Hanssum 41 K is deel van het recent opgeleverde Hoogh Hanssum 
aan de Maas, een gebouw met slechts twaalf luxueuze, levensloop-
bestendige en energiezuinige appartementen. 

Hoogh Hanssum ligt aan de rand van Neer, aan de boorden van 
de Maas en aan de boulevard. Het dorp zelf, met diverse voorzie-
ningen, is eenvoudig per fiets en te voet bereikbaar. Het fietsveer 
Neer-Rijkel ligt op 140 m voor de deur; de afvaart is dagelijks van 
mei tot september tot het begin van de avond.

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan dit Maasfront, in het rijks-
programma ‘Dijkversterkingen Neer’, door Rijkswaterstaat en 
Waterschap Peel en Maasvallei. Zo zijn onder meer de jachthaven 
uitgebaggerd, de boulevard bestraat en de dijk versterkt. Ook zijn 
de helling van het fietsveer vernieuwd en diverse zitjes gemaakt. 
Het geheel is een waterveilige en aantrekkelijke locatie geworden.

Het uitzicht is magnifiek: over de boulevard, de Maas en de jachtha-
ven. Dit zeldzame uitzicht is elke dag, elk deel van de dag anders en 
verveelt nooit. Aan de overzijde van de rivier is het uitzicht blijvend 
vrij op het buitengebied van Rijkel en water- en vogelgebied de 
Rijkelse Bemden. Aan de achterzijde van Hoogh Hanssum is het uit-
zicht over de wadi met nieuw aangeplante bomen en de begroeide 
geluidswal erachter. 

GEMEENTE LEUDAL EN OMGEVING

Neer vormt samen met Haelen, Hunsel, Roggel, Heythuysen, 
Baexem, Grathem en Kelpen-Oler de gemeente Leudal, qua opper-
vlakte de grootste gemeente van Limburg. Het dorp ontstond in de 
vroege Middeleeuwen.

Het dorp won in 2011 de titel ‘het leukste dorp van Limburg’. Nog 
steeds is Neer in trek bij toeristen, vakantievierders en waterspor-
ters. Neer staat vooral bekend om bierbrouwerij Lindeboom (1.700 
m), rijksmonument klooster Keizerbosch en rijksmonument de 
Friedesse watermolen uit 1717 (1.100 m). Het historische dorpscen-
trum heeft de imposante Sint-Martinuskerk en fraaie historische 
panden en geveltjes. In de directe omgeving is volop te genieten 
van prachtige vergezichten over de Maas en van de Neerbeek met 
zijn vistrappen.
 

VOORZIENINGEN EN AFSTANDEN

Huisartsenpraktijk Neer:    ca. 1.400 m
Tandartspraktijk Neer:    ca. 1.500 m
Laurentius Ziekenhuis Roermond:   ca. 10,5 km

Gemeentehuis:     ca. 7,9 km

Supermarkt Spar:     ca. 1.400 m
Hotel Kasteel Aldenghoor & restaurant:  ca. 5,4 km

Jachthaven WSV Hanssum:    ca. 140 m
RK Sportvereniging Neer (voetbal):   ca. 1.100 m
Lawn Tennisvereniging Neer:   ca. 1.500 m
Golfbaan Eyckenduyn:    ca. 7,8 km

Centrum Roermond:     ca. 10,5 km
Centrum Weert:     ca. 23,3 km
Centrum Venlo:     ca. 18,3 km

Düsseldorf Airport:     ca. 74,3 km
Eindhoven Airport:     ca. 66,3 km
Maastricht-Aachen Airport:    ca. 49,8 km
NS-station Roermond:    ca. 13,4 km
NS-station Weert:     ca. 25,5 km
Tankstation BP:     ca. 1.800 m
Bushalte Maasweg:     ca. 1.500 m
Fietsveer Neer-Rijkel:     ca. 130 m
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ALGEMENE INFORMATIE

•
•
•
•

GENERAL INFORMATION

•
•
•
•

Sales procedure
All information provided by Cato Makelaars and the seller must be seen 
exclusively as an invitation to make an offer. Making an offer does not 
automatically mean that you can derive rights from it. If the asking price is 
offered, the owner may decide whether or not to accept it. Cato Makelaars 
recommends that interested parties engage their own NVM estate agent to 
provide professional guidance in making an offer and purchasing.

Making an offer
If you wish to make an offer, the following matters should be mentioned:
Purchase price offered
Date of exchange of keys
Any part-exchange of movable property
Any conditions precedent, such as financing for example

Deed of sale
In the event of a purchase agreement being reached, Cato Makelaars will 
draw up the deed of sale in accordance with the NVM model (Dutch Associ-
ation of estate agents). It is customary to pay the solicitor’s office a security 
deposit or bank guarantee of at least ten percent of the purchase price. Res-
ervations can only be included (for example for acquiring financing) if they 
were explicitly mentioned together with the bid.

Dutch general property age clause
If a property is twenty years old or older, the buyer knows that the demands 
they can make of construction quality are considerably lower than in the 
case of a new-build home. In a deviation from Article 6.3 of the deed of sale 
and Article 7.7, Paragraphs 1 and 2 of the Dutch Civil Code, any whole or par-
tial omission of one of more features of the property for normal and special 
use and any other failure to comply with the agreement will be at the buyer’s 
risk and for their account.

 

Obligation to investigate
The seller of the property has what is called an obligation to inform. The buy-
er has their own obligation to investigate all matters which are, or could be, 
of importance. As the buyer, you should also look into the financing options 
based on employment situation, income, loans and other personal obliga-
tions. We advise you to thoroughly investigate, or have someone do that for 
you, the general and specific aspects of the property, before you make a bid. 
It is even better to engage your own NVM estate agent to guide you through 
the purchase.

Property brochure
All the information we mentioned was represented by us to the best of our 
knowledge and ability and in good faith. Any deviations that become appar-
ent afterwards (for example in floor plans, surface area or volume) cannot 
be invoked. Although every care has been taken, neither the owner nor the 
sale broker accepts any liability for the accuracy of the content of this prop-
erty brochure and no rights can be derived from it. The measurements of 
the floor plans may deviate since the drawings are sometimes, or have to be, 
reduced in size.

Reflection period (according to the Dutch law on the purchase of immovable 
property)
When you buy a home, you have a three-day reflection period during which 
you may still withdraw from the contract. The reflection period begins as 
soon as the buyer receives the purchase agreement, or a copy of it, signed by 
both parties. If you dissolve the purchase agreement within the three days of 
the statutory reflection period, we will be obliged to charge you 250 euros in 
administration costs.

What happens after the viewing?
Both the owner and we ourselves are interested to hear what you thought 
of the property and would greatly appreciate it if you would let us know your 
conclusions within a few days. We are also happy to get in touch with you by 
phone. If, on reflection, you don’t feel this home is quite what you’re looking 
for, we would be glad to offer our services and help you with your search for 
a home that fulfils all your wishes. In that case, we invite you to come to us 
for a personal consultation, without obligation.

Verkoopprocedure
Alle door Cato Makelaars en de verkoper verstrekte informatie moet uitslui-
tend worden gezien als een uitnodiging tot het uitbrengen van een bieding. 
Het doen van een bieding betekent niet automatisch dat u er rechten aan 
kunt ontlenen. Indien de vraagprijs wordt geboden, kan de verkoper beslis-
sen dit bod wel of niet te aanvaarden. Cato Makelaars raadt geïnteresseer-
den aan een eigen NVM-makelaar in te schakelen voor professionele begelei-
ding bij bieding en aankoop.

Bieding
Wenst u een bieding te doen? Dan dienen de volgende zaken benoemd te 
worden:
Geboden koopsom
Datum sleuteloverdracht
Eventuele overname roerende zaken
Eventuele ontbindende voorwaarden, bijvoorbeeld financiering.

Koopakte
Bij een tot stand gekomen koopovereenkomst zorgt Cato Makelaars voor 
opstelling van de koopakte conform NVM-model. Een waarborgsom of 
bankgarantie van tenminste tien procent van de koopsom die wordt voldaan 
aan de notaris is daarin gebruikelijk. Voorbehouden kunnen alleen worden 
opgenomen (bijvoorbeeld voor het verkrijgen van financiering) indien deze 
uitdrukkelijk bij de bieding zijn vermeld.

Algemene ouderdomsclausule
Wanneer een onroerende zaak twintig jaar of ouder is, weet koper dat de 
eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager 
liggen dan bij nieuwe woningen. In afwijking van artikel 6.3 van de koopakte 
en artikel 7.7 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van één 
of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder 
gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de 
overeenkomst voor rekening en risico van koper.

Onderzoeksplicht
De verkoper van de woning heeft een zogenaamde informatieplicht. De 
koper heeft een eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die van belang (kun-
nen) zijn.
Als koper is het voor u ook zaak u te (laten) informeren over de financierings-
mogelijkheden op basis van arbeidssituatie, inkomen, leningen en andere 
persoonlijke verplichtingen. Wij raden u aan, voor het doen van bieding, 
degelijk onderzoek te (laten) verrichten, ook naar de algemene en specifieke 
aspecten van de woning. Nog beter is het om een eigen NVM-makelaar in te 
schakelen voor de aankoopbegeleiding.

Verkoopdocumentatie
Alle vermelde gegevens zijn naar beste kennis en wetenschap en te goeder 
trouw door ons weergegeven. Mocht nadien blijken dat er afwijkingen zijn 
(bijvoorbeeld in plattegronden, oppervlaktes en inhoud), dan kan men zich 
hierop niet beroepen. Alhoewel zorgvuldigheid is betracht, wordt inzake de 
juistheid van de inhoud van deze verkoopdocumentatie, noch door de eige-
naar noch door de verkopend makelaar, enige aansprakelijkheid aanvaard en 
kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De maten van de plattegron-
den kunnen afwijken aangezien de tekeningen soms verkleind weergegeven 
(moeten) worden.

Bedenktijd (Wet Koop Onroerende Zaken)
Als u een woning koopt, hebt u drie dagen bedenktijd. Gedurende deze peri-
ode kunt u de overeenkomst alsnog ongedaan maken. De bedenktijd gaat in 
zodra de koper de door beide partijen getekende koopovereenkomst of een 
kopie daarvan krijgt overhandigd. Ontbindt u binnen de drie dagen van de 
wettelijke bedenktijd de koop, dan zijn wij genoodzaakt om hiervoor € 250,- 
administratiekosten in rekening te brengen.

Hoe verder na de bezichtiging?
Niet alleen de eigenaar van de woning maar ook wij zijn benieuwd naar uw 
reactie, en wij stellen het zeer op prijs als u ons binnen enkele dagen uw 
bevindingen laat weten. Eventueel nemen we graag telefonisch contact met 
u op. Vindt u deze woning bij nader inzien toch minder geschikt voor u? Dan 
zijn we u graag anderszins van dienst en assisteren we u met alle plezier bij 
het zoeken naar een woning die compleet aan uw eisen voldoet. Wij nodigen 
u dan ook van harte uit voor een vrijblijvend en persoonlijk adviesgesprek.



70 71

WAAROM CATO MAKELAARS?

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

OPENING HOURS

Our office is open on weekdays from 09:00 to 17:30. If an appoint-
ment during the week is unsuitable we are happy to make an 
appointment with you on a Saturday and/or Sunday. 

THEREFORE CATO MAKELAARS

We represent a fresh and inspired service - NVM Full Service Pro- 
perty Brokerage - in real estate. Our sales portfolio exclusively con-
tains high-quality homes, apartments and listed buildings. We are 
proactive in sales and marketing, and our knowledge and skill are 
based on more than thirty years of experience in the entire region.

Our team consist of professionals who work closely together, each 
with their own specialism and network, all of which serves to boost 
the marketing and sale of your property. We add even more quality 
to our superior range through result-oriented services such as pro-
fessional styling, TV (drone), photography and illustrations.

By combining specialisms and specialists, we are able to achieve 
noteworthy results in the marketing of good properties. Our own 
specialism is the buying and selling of historic buildings, listed by 
state and municipality, thanks to an interest in, and extensive study 
of, cultural heritage.

You are naturally fully occupied with work, family, social networks 
and other interests and activities; we understand that all too well. 
That’s why we gladly relieve you of the worry, by providing you 
with the very best guidance possible when you are buying or sell-
ing a good home.

We come to you and welcome you in our easily accessible office. 
Located at the Parklaan, Interesting Office is easily accessible. 
Eindhoven Central Station is within walking distance. Are you 
coming by car? You can park on our own plot.

OPENINGSTIJDEN

Ons kantoor is geopend op werkdagen van 09.00 uur tot 17.30 
uur. Mocht het u doordeweeks niet schikken, dan zijn wij graag 
bereid om een afspraak met u te maken om u op zaterdag en/of 
zondag te woord te staan.

Wij staan voor een frisse en bevlogen dienstverlening - NVM Full 
Service Makelaardij - in onroerend goed. Onze verkoopportefeuille 
omvat louter woningen, appartementen en monumenten van hoog 
niveau. Wij zijn proactief in verkoop en marketing, en onze kennis 
en kunde zijn gebaseerd op ruim dertig jaar ervaring in de wijde 
regio.

Ons team bestaat uit nauw samenwerkende professionals, met 
eigen specialismes en netwerken die de verkoop en marketing van 
uw object(en) een boost geven. Wij voegen nog meer kwaliteit 
aan hoogwaardige aanbod toe, door resultaatgerichte diensten als 
professionele styling, (drone-)tv, fotografie en illustraties.

Door specialismen en specialisten te bundelen, leveren wij opmer-
kelijke resultaten bij het vermarkten van goed onroerend goed. Wij 
zijn gespecialiseerd in de aan- en verkoop van rijks- en gemeentelij-
ke monumenten en historische panden dankzij uitgebreide studie 
en interesse in cultureel erfgoed.

Natuurlijk bent u druk met werk, gezin, familie, sociale netwerken, 
andere liefhebberijen en bezigheden; dat begrijpen wij maar al te 
goed. Daarom ontzorgen wij u graag, door u optimaal te begelei-
den bij de aan- en verkoop van een goed huis.

We komen naar u toe en ontvangen u van harte in ons gemakkelijk 
bereikbare kantoor. Gesitueerd aan de Parklaan is Interesting Offi-
ce uitstekend bereikbaar. Het Centraal Station van Eindhoven ligt 
op loopafstand. Komt u met de auto? Parkeren doet u op ons eigen 
terrein.  



Parklaan 54-A       T 040 29 00 620

5613 BH Eindhoven      M 06 10 34 56 57

www.catomakelaars.nl      info@catomakelaars.nl


