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Geachte heer, geachte mevrouw,

Dank voor uw interesse in deze luxueuze en instapklare 
villa met dubbele inpandige garage. Om u een helder 
en compleet beeld te geven van deze riante, vrijstaande 
gezinswoning met wellness-tuin, zwembad en 
thuisbioscoop, bevat deze documentatie de volgende 
informatie:

Introductie 6
Feiten en Cijfers 8

Foto’s 12 - 53
Plattegronden 54 - 59
Indeling 60 - 67

Locatie en omgeving 68 - 73
Algemene informatie 74 - 77

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

Met hartelijke groet,

Mevrouw W.A.M. (Helmie) Kanters RM 
06 10 34 56 57

Dear Sir, Dear Madam,

Thank you for your interest in this luxurious and move-
in ready villa with double indoor garage. To give you a 
clear and complete picture of this spacious, detached 
family home with wellness garden, swimming pool and 
home cinema, this documentation contains the following 
information:
 
Introduction  6 
Facts and figures  8 

Photos 12 - 53
Floor plans 54 - 59
Layout 60 - 67

Location and surroundings  68 - 73 
General information  74 - 77 
  
This property brochure has been compiled with the 
utmost care to give you a good first impression. Obviously 
we would like to answer any questions you may have. 
And would be glad to arrange an appointment for a 
comprehenisve viewing to give you an even better 
impression.

 
With warm regards, 
 
Mrs W.A.M. (Helmie) Kanters RM  
06 10 34 56 57 

Welkom bij Gravenstate 8 in Heythuysen
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5 qualities of this move-in ready villa 
with double indoor garage and low 
maintenance wellness-garden with 
swimming pool

1.  Stay-Cation
Ibiza backyard’ in the beautiful wellness garden practically 
facing south with several sun terraces, 100% privacy, with 
outdoor pool with heat pump, outdoor shower and jacuzzi.

2. Lots of space
With no less than two living rooms and adjacent separate 
dining room, luxury kitchen with pantry, extra work/bedroom 
on the ground floor, basement for film and party and no less 
than five generous bedrooms; ideal for larger families.

3. Ultimate enjoyment of indoor and outdoor living
The villa is surrounded by a 2020 architect-designed, low-
maintenance, 100% privacy south-facing garden with plenty 
of space for family, relatives and guests to enjoy.

4. Comfortable luxury, energy label A
Perfectly maintained, detailed to perfection, finished and 
equipped, with the finest building materials. 

5. Central location
Situated on a private and quiet square with only destination 
traffic and yet within easy walking and cycling distance of 
all daily amenities, about 10 minutes by car from Roermond 
and 40 minutes from Eindhoven.

5 kwaliteiten van deze instapklare 
villa met dubbele inpandige garage 
en onderhoudsvriendelijke wellness-
tuin met zwembad

1. Stay-Cation
‘Ibiza achterom’ in de fraaie wellness-tuin nagenoeg op 
het zuiden met diverse zonneterrassen, 100% privacy 
oftewel zonder inkijk, met buitenzwembad voorzien van 
warmtepomp, buitendouche én jacuzzi.

2. Bijzonder veel ruimte
Met maar liefst twee woonkamers en aansluitend aparte eet-
kamer, luxe keuken met bijkeuken, extra werk-/slaapkamer 
op de begane grond, souterrain voor film en feest en maar 
liefst vijf royale slaapkamers; ideaal voor grotere gezinnen.

3. Ultiem genieten van binnen- en buitenleven
De villa wordt omringd door een in 2020 onder architectuur 
aangelegde, onderhoudsvriendelijke, 100 % privacy bieden-
de tuin op het zuiden met alle ruimte voor familie, gezin en 
gasten om heerlijk te vertoeven.

4. Comfortabele luxe, energielabel A
Perfect onderhouden, tot in de puntjes gedetailleerd, 
afgewerkt en uitgerust, met de mooiste bouwmaterialen. 

5. Centrale ligging
Aan besloten en rustig plein met louter bestemmings-
verkeer gelegen en toch op makkelijke wandel- en fiets-
afstand van alle dagelijkse voorzieningen, op circa 10 auto-
minuten van Roermond en 40 minuten van Eindhoven.
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Introduction 

The current owners had this luxury villa built entirely to their 
own specifications in 2004. They chose this plot on the open 
green park square with lawn, benches and mature trees 
because of the size of the plot and its southern location. The 
square in front has only quiet local traffic and their children 
have always enjoyed playing, cycling and playing football 
there.

The owners renewed the entire garden and outdoor pool 
about two years ago; the family members don’t call it ‘Ibiza 
back home’ for nothing. That ‘wonderful holiday feeling at 
home’ will become available from spring 2023 for the next 
family to fully enjoy.

 

Sustainability

The villa has energy label A and is equipped with optimal 
roof, floor and wall insulation as well as insulating glass. The 
swimming pool is heated and kept warm by a solar lamella 
deck in combination with a heat pump.

The roof area has a very favourable south-facing position for 
the installation of solar panels to generate such an energy 
yield. By also installing panels on the east and west sides of 
the roof surface, this yield is even better distributed during 
the day.

Introductie

De huidige eigenaren hebben deze luxe villa helemaal naar 
eigen wens laten bouwen in 2004. Zij kozen destijds voor dit 
kavel aan het open groene parkplein met gazon, bankjes en 
volwassen bomen, vanwege de grootte van het perceel en 
de zuidelijke ligging. Het plein aan de voorzijde kent louter 
rustig bestemmingsverkeer en hun kinderen hebben er 
altijd heerlijk kunnen spelen, fietsen en voetballen.

De eigenaren hebben circa twee jaar geleden nog de gehele 
tuin en het buitenzwembad vernieuwd; de gezinsleden 
noemen dat niet voor niets ‘Ibiza achterom’. Dat ‘heerlijke 
vakantiegevoel thuis’ komt vanaf het voorjaar van 2023 
beschikbaar voor het volgende gezin om er volop van te 
gaan genieten.

Duurzaamheid

De villa heeft een energielabel A en is uitgevoerd met  
optimale dak-, vloer- en muurisolatie als ook isolerend 
glas. Het zwembad wordt verwarmd en warm gehouden 
door een solar-lamellendeck in combinatie met een 
warmtepomp.

Het dakvlak heeft een zeer gunstige zonligging op het 
zuiden voor de installatie van zonnepanelen om daarmee 
een dusdanige energieopbrengst te genereren. Door 
ook panelen op de oost- en westkanten van het dakvlak 
te leggen, wordt deze opbrengst nog beter op de dag 
verspreid.
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Feiten en cijfers

Object vrijstaande onderkelderde villa met dubbele inpandige 
garage, aangelegde tuin rondom, buitenzwembad en 
tuinhuis.

Bouwjaar 2004

Kadastraal bekend Gemeente Heythuysen
Sectie C
Nummer 4797

Perceeloppervlakte 1.344 m²

Woonoppervlakte villa 
(inclusief inpandige dubbele garage en souterrain)

circa 402 m²

Oppervlakte overige inpandige ruimte (bergzolder) circa 11 m²

Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 
(overdekt terras) 

circa 27 m²

Oppervlakte externe bergruimte (tuinhuis) circa 15 m²

Totale oppervlakte circa 455 m²

Inhoud villa 
(conform meetcertificaat)

circa 1365 m³

Aantal kamers 8 (woon-eetkamer, werk-/speelkamer, 5 slaapkamers en 
bioscoop)

 

Parkeren dubbele inpandige garage, meerdere parkeerplaatsen 
op eigen terrein en tevens volop openbare parkeer-
gelegenheid aan het plein aan de voorzijde

Facts & Figures

Object detached basement villa with double indoor garage, 
landscaped garden surrounding, outdoor pool and garden 
house.

Date of construction 2004

Cadastral registered Municipality of Heythuysen
Section C
Number 4797

Area of land 1.344 m²

Living area villa
(including indoor double garage and souterrain)

approximately 402 m²

Area   other internal space (storage attic) approximately 11 m²

Area building-related outdoor space 
(covered terrace)

approximately 27 m²

Area external storage space (garden shed) approximately 15 m²

Total surface area approximately 455 m²

Volume villa 
(in accordance with measurement certificate)

approximately  1365 m²

Number of rooms 8 rooms (living/dining room, office/play room, 5 bedrooms 
and cinema)

Number of bathrooms 1 bathroom (1st floor)

Parking double indoor garage, multiple on-site parking spaces and 
also plenty of public parking on the square in front
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Isolatie & installaties

Energielabel A, definitief tot en met 12-05-2032

Isolatie daken ja

Isolatie gevels ja

Isolatie vloeren ja

Isolatie glas ja, gehele woning

Verwarming cv-combi-ketel (HR Nefit, 2005)

Vloerverwarming begane grond inclusief dubbele inpandige garage en 
1e verdieping

Warm water - cv-combi-ketel (HR Nefit, 2005)
- extra boiler tuinhuis t.b.v. buitendouche

Technische voorzieningen - alarminstallatie
- warmtepomp t.b.v. zwembad
- elektrische garagedeuren
- warmteterugwin-installatie
- elektrische zonneluifel 7.5m overdekt terras

Materiaal daken schilddak met gebakken geglazuurde dakpannen 
hoofdbouw in combinatie met bitumineuze dakbedekking

Materiaal gevels bakstenen, in spouw gebouwd

Materiaal vloeren betonnen vloeren gehele woning (souterrain, begane 
grond,  1e verdieping én 2e verdieping)

Materiaal buitenkozijnen hardhouten kozijnen, ramen en deuren met isolatieglas

Buitenschilderwerk opnieuw uitgevoerd in 2020

Materiaal binnenkozijnen houten kozijnen, stompe massieve deuren met identiek 
beslag

Insulation and installations

Energy label A, final up and until 12-05-2032

Roof insulation yes

Insulation of facades yes

Insulation of floors yes

Insulation of windows yes, whole house

Heating central heating combi boiler (HR Nefit, 2005)

Underfloor heating ground floor including double indoor garage and 
1st floor

Hot water - central heating combi boiler (HR Nefit, 2005)
- additional boiler garden house for outdoor shower

Technical amenities - alarm system
- heat pump for swimming pool
- electric garage doors
- heat recovery system
- electric awning 7.5m covered terrace

Roofing material hipped roof with baked glazed tiles main building in 
combination with bituminous roof covering

Facades material bricks, built in cavity

Flooring material concrete floors whole house (basement, ground floor, 1st 
floor and 2nd floor)

Material exterior window frames hardwood frames, windows and doors with insulation glass

Exterior painting re-painted in 2020

Material interior wooden window frames, obtuse solid doors with identical 
hardware
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Begane grond
Ground floor
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Eerste verdieping
First floor
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Souterrain
Souterrain
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Buitenruimte
Outdoor space
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Villa - Ground floorVilla - Begane grond
no rights can be derived from these drawingsaan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

Villa - First floorVilla - Eerste verdieping
no rights can be derived from these drawingsaan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend
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Villa - Second floorVilla - Tweede verdieping
no rights can be derived from these drawingsaan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

Villa - SouterrainVilla - Souterrain
no rights can be derived from these drawingsaan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend
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Garden shedTuinhuis 
no rights can be derived from these drawingsaan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend
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Indeling

Begane grond
De overdekte en statige entree van de villa heeft zuilen 
en ramen aan weerszijden van de dubbele hardhouten 
voordeur. Deze opent naar de lichte en grote ontvangsthal 
met fraaie, hoge vide. Direct rechts is de een meranti trap 
naar de etage. Om het hoekje zijn het gastentoilet, de 
garderobenis, inbouwkast met cv-, boiler- en huishoud-
ruimte, de meterkast, de deur naar de inpandige, dubbele 
garage en de deur naar de werk-/speelkamer.

De ruime werkkamer heeft openslaande deuren naar de 
zijtuin aan de rechterzijde met het smeedijzeren hek met 
brede looppoort. Dankzij deze eigen entreepartij is deze 
werkkamer ook bijzonder geschikt als bijvoorbeeld salon of 
praktijk aan huis, maar natuurlijk ook als extra slaapkamer 
op de begane grond.

Vanuit de ontvangsthal voeren dubbele deuren met privacy-
glas naar de riante en lichte eetkamer en aansluitend 
de woonkamer. Rechtdoor is het royale eetgedeelte 
met dubbele openslaande tuindeur naar tuin en terras. 
Deze eetkamer ligt direct naast de roomdivider met de 
halfopen en royale Siematic keuken. Tegen de divider aan 
de keukenzijde is een fraaie kastenwand gemaakt. Ervoor 
staat het riante kookeiland met hetzelfde hardstenen blad 
als het aanrecht erachter. In het eiland met grote lades is de 
nieuwe Atag inductiekookplaat met vijf zones en gietijzeren 
grillplaat geïnstalleerd, met erboven de strakke Miele 
afzuiging met verlichting, in rvs en glas. Opzij van het eiland 
is nog een grote kastenwand met veel bergruimte. Daarin 
is diverse Miele-apparatuur ingebouwd: een koffiemachine, 
stoomoven, combi-oven en koelkast. 

Beide kastenwanden hebben fraaie hardhouten omlijstingen. 
Het aanrechtgedeelte heeft een brede rvs-gootsteen en 
eronder is de grote Miele vaatwasser geïntegreerd. Ernaast 
is de deur naar de bij- en waskeuken met aanrecht voorzien 
van gootsteen en aansluitingen voor de wasapparatuur in de 
inbouwkast. Deze bijkeuken heeft een eigen achterdeur naar 
tuin en terras.

Ook de riante woonkamer heeft een roomdivider, hier voorzien 
van een fraaie doorkijk-tunnelhaard. De dividers houden de 
ruimtes open en zorgen tegelijk voor intiemere settings voor de 
verschillende leefzones. Dankzij de door-gelegde keramische 
tegelvloer met vloerverwarming en het strakke plafond met 
sierlijsten en gordijnkoven in dezelfde stijl, vormen alle ruimtes 
één geheel.

De woonkamer ligt over de volle diepte van de villa, heeft zowel 
aan de voorgevel als zijgevel én achtergevel, grote raampartijen 
en dubbele openslaande tuindeuren naar de zijtuin.

Both cabinet walls have beautiful hardwood frames. The 
sink area has a wide stainless steel sink and below it the 
large Miele dishwasher is integrated. Next to it is the door to 
the utility and laundry room with sink and connections for 
the washing equipment in the built-in cupboard. This utility 
room has its own back door to the garden and terrace.

The spacious living room also has a room divider, here fitted 
with a beautiful see-through tunnel fireplace. The dividers 
keep the rooms open while creating more intimate settings 
for the different living areas. Thanks to the through-laid 
ceramic tile floor with underfloor heating and the sleek 
ceiling with decorative mouldings and curtain coves in the 
same style, all the rooms form one whole.

The living room spans the full depth of the villa and has large 
windows on the front, side and rear façades and double 
French windows to the side garden.

Layout 

Ground floor
The villa’s covered and stately entrance has columns and 
windows on either side of the double hardwood front door. 
This opens into the bright and large reception hall with 
beautiful, high loft. Immediately to the right is the a meranti 
staircase to the upper floor. Around the corner are the guest 
toilet, the cloakroom, built-in cupboard with central heating, 
boiler and household space, the meter cupboard, the door 
to the indoor, double garage and the door to the work/
playroom.

The spacious study has French doors to the side garden on 
the right with the wrought-iron gate with wide walkway. 
Thanks to this private entrance, this study is also particularly 
suitable as a salon or home practice, for example, but of 
course also as an extra bedroom on the ground floor.

From the reception hall, double doors with privacy glass 
lead to the spacious and bright dining room and adjacent 
living room. Straight ahead is the generous dining area with 
double French doors to garden and terrace. This dining 
room is right next to the room divider with the semi-open 
and spacious Siematic kitchen. Against the divider on the 
kitchen side, a beautiful cabinet wall has been created. In 
front of it is the spacious cooking island with the same hard 
stone top as the sink behind it. The island with large drawers 
houses the new five-zone Atag induction hob with cast-iron 
grill, with the sleek Miele illuminated extractor above it, in 
stainless steel and glass. To the side of the island is another 
large cabinet wall with plenty of storage space. Several Miele 
appliances are built into it: a coffee machine, steam oven, 
combi oven and fridge. 

Vloerafwerking: gebakken tegelvloer met vloerverwarming
Wandafwerking: glad stucwerk, design-behang
Plafondafwerking: glad stucwerk met sierlijsten en gordijnkoven 

Ontvangsthal:    circa 22 m²
Eetkamer:    circa 28 m²
Woon- en zitkamer:    circa 74 m²
Keuken:   circa 23 m²
Bijkeuken:    circa 8 m²
Werk-/slaapkamer:    circa 16 m²

Floor finish: fired tile floor with underfloor heating
Wall finish: smooth stucco, desing-wallpaper
Ceiling finish: smooth stucco with mouldings and curtain coves 

Entrance hall:    approx. 22 m²
Dining room:    approx. 28 m²
Living room:    approx. 74 m²
Kitchen:   approx. 23 m²
Pantry:    approx. 8 m²
Office/bedroom:    approx. 16 m²
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Dubbele inpandige garage
De inpandige garage aan de brede oprit is voorzien van 
vloerverwarming, twee automatische sectionaaldeuren, 
een uitstortgootsteen en achterin is de loopdeur naar de 
ontvangsthal. De vloer is geheel betegeld. De vaste trap 
voert naar de kelderverdieping direct onder de garage.

Double indoor garage
The indoor garage on the wide driveway has underfloor 
heating, two automatic sectional doors, a utility sink and 
at the back is the entrance door to the reception hall. The 
floor is fully tiled. The fixed staircase leads to the basement 
directly under the garage.

Souterrain met thuisbioscoop
Het riante souterrain is toegankelijk via de vaste open 
houten trap in de dubbele garage. De ruim 47 vierkante 
meter grote ruimte heeft licht en lucht dankzij twee 
koekoeks. Door de ondergrondse ligging is er een 
constant binnenklimaat. Momenteel is er een heerlijke 
thuisbioscoop met loungebanken, beamer, groot scherm en 
geluidsinstallatie. Een kastenwand biedt er extra bergruimte. 
Naar wens is deze riante kelder eenvoudig om te bouwen tot  
bijvoorbeeld thuisfitness, gameroom, thuisbar of wijnkelder.

Souterrain with home cinema
The spacious basement is accessed via the fixed open 
wooden staircase in the double garage. The more than 
47 square metres of space has light and air thanks to two 
cuckoos. Due to its underground location, there is a constant 
indoor climate. There is currently a lovely home cinema 
with lounge sofas, beamer, large screen and sound system. 
A closet wall offers additional storage space. If desired, this 
spacious basement can easily be converted into a home 
gym, gameroom, home bar or wine cellar, for example.

Vloerafwerking: gebakken tegelvloer met 
vloerverwarming
Wandafwerking: stucwerk
Plafondafwerking: stucwerk

Dubbele garage:  circa 45 m²

Vloerafwerking: gebakken tegelvloer
Wandafwerking: pleisterwerk, geschilderd
Plafondafwerking: stucwerk

Multifunctioneel souterrain:  circa 47 m²

Floor finish: baked tile floor with underfloor heating
Wall finish: stucco
Ceiling finish: stucco

Double garage:  approx. 45 m²

Floor finish: baked tile floor
Wall finish: plaster, painted
Ceiling finish: stucco

Multifunctioneel souterrain:  approx. 47 m²
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Eerste verdieping
De hardhouten meranti trap voert naar de overloop met 
vloerverwarming en eveneens hardhouten balustrade. 
Ontvangsthal en overloop hebben optimaal daglicht en 
vergezicht dankzij het fraaie halfronde raam in vide van de 
halfronde dakkapel boven de voorgevel, dat uitkijkt over het 
groene parkplein en Heythuysen zelf.

Rechts op de overloop zijn drie slaapkamers, het 2e toilet 
en in het plafond van de overloop het luik met de vlizotrap 
naar de bergzolder over de volle breedte van de villa. De drie 
slaapkamers hebben alle speelse lijnen en volop daglicht 
middels dakkapellen en Velux dakraam. Twee van de drie 
slaapkamers hebben een maatwerk kastenwand met 
schuifdeuren en een vaste garderobekast met schuifdeuren. 

De linkervleugel boven is voor de ouders. Zij beschikken er 
over een uiterst riante slaapkamer met ruimte voor twee 
twee-persoonsbedden, om gezellig met het hele gezin op 
zondagochtend even gezamenlijk televisie te kijken. Er 
zijn twee dakkapellen met dubbele ramen. Daarnaast ligt 
slaapkamer 5 die momenteel in gebruik is als garderobe-
kleedkamer. Deze kamer heeft een Velux dakraam en 
maatwerk plafondhoge kastenwanden met schuif- en 
spiegeldeuren.

Tussen beide vleugels aan de lichte overloop ligt de 
riante familiebadkamer met dakkapel en dubbel raam. 
Deze is uitgerust, een tweepersoons ligbad, een dubbel 
composiet wastafel in meubel (Detremmerie) met grote 
lades en spiegelkasten en om de hoek de grote inloop-
regendouche met glazen deur. Het geheel is voorzien van 
vloerverwarming, een handdoekradiator en mechanische 
ventilatie.

Tweede verdieping
De beloopbare bergzolder over de volle breedte van de 
villa is bereikbaar via het luik met vlizotrap op de overloop. 
De bergzolder biedt alle ruimte aan bijvoorbeeld koffers, 
seizoens- en wintersportspullen.

Second floor
The walkable storage attic across the full width of the villa is 
accessible via the hatch with loft ladder on the landing. The 
storage attic offers plenty of room for suitcases, seasonal and 
winter sports gear, for example.
 
 

First floor
The hardwood meranti staircase leads to the landing with 
underfloor heating and also hardwood balustrade. Reception 
hall and landing have optimal daylight and vistas thanks to 
the beautiful semicircular window in loft of the semicircular 
dormer above the front facade, overlooking the green park 
square and Heythuysen itself.

To the right on the landing are three bedrooms, the 2nd 
toilet and in the ceiling of the landing the hatch with the loft 
ladder to the storage attic over the full width of the villa. The 
three bedrooms all have playful lines and plenty of daylight 
through dormers and Velux skylights. Two of the three 
bedrooms have custom-made wardrobes with sliding doors 
and a fixed wardrobe with sliding doors. 

The left wing upstairs is for the parents. There, they have 
an extremely spacious bedroom with space for two double 
beds, for cosily watching television together with the whole 
family on Sunday mornings. There are two dormers with 
double windows. Next to it is bedroom 5, currently used as 
a wardrobe dressing room. This room has a Velux skylight 
and custom-made ceiling-high wardrobes with sliding and 
mirrored doors.

Between the two wings on the bright landing is the spacious 
family bathroom with dormer window and double window. 
This is equipped, a double bathtub, a double composite 
washbasin in furniture (Detremmerie) with large drawers 
and mirror cabinets and around the corner the large 
walk-in rain shower with glass door. The whole is fitted 
with underfloor heating, a towel radiator and mechanical 
ventilation.

Vloerafwerking: laminaat, overloop voorzien van 
gebakken vloertegels en vloerverwarming
Wandafwerking: stucwerk
Plafondafwerking: stucwerk

Overloop: circa 13 m²
Slaapkamer 1:  circa 34 m²
Slaapkamer 2:  circa 19 m²
Slaapkamer 3:  circa 16 m²
Slaapkamer 4:  circa 24 m²
Garderobe-/slaapkamer 5:  circa 23 m²
Badkamer:  circa 19 m²

Floor finish: laminate, landing with baked floor tiles 
and underfloor heating
Wall finish: stucco
Ceiling finish: stucco

Overloop: approx. 13 m²
Bedroom 1:  approx. 34 m²
Bedroom 2:  approx. 19 m²
Bedroom 3:  approx. 16 m²
Bedroom 4:  approx. 24 m²
Wardrobe/bedroom 5:  approx. 23 m²
Bathroom:  approx. 19 m²
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Tuin, terrassen en buitenzwembad met tuin-/poolhuis
In 2020 zijn zowel de tuin rondom opnieuw aangelegd 
als het buitenzwembad gebouwd. Deze wellness-tuin 
nagenoeg op het zuiden heeft de hele dag zon en 100% 
privacy. Zowel voor- als zij- en achtertuinen hebben de 
perfecte combinatie van onderhoudsvriendelijk, leefruimte 
en volwassen groen met gevarieerde bloei.

De gehele achtertuin is omheind met hekwerk, hagen en 
een smeedijzeren hek met brede looppoort tussen voor- en 
achtertuin.  Bij het hek met poort is een schaduwrijke en 
intieme zijtuin, waar het op warme zomerdagen ook heerlijk 
toeven is. Op dit deel van de tuin komen de openslaande 
deuren van de werk-/speelkamer uit.

Bij de woonkamer is een riant overdekt terras dat direct 
bereikbaar is via de deur in de eetkamer. Dit grote terras 
biedt alle ruimte voor een uitgebreide en grote loungehoek. 
Het is bovendien over de volle breedte voorzien van 
elektrische buitenzonwering met maar liefst 7,5 m brede 
vrije uitval, waardoor het al grote terras meer dan verdubbelt 
in schaduw.

Bij de tuinvernieuwing is veel volwassen groen blijven staan. 
Wel zijn de gazons vervangen door onderhoudsvriendelijk 
schelpenstrooisel, voor een fraaie mediterrane look & feel.

Het nieuwe buitenzwembad met afmeting van circa 
10.00 x 5.00 x 1.40 m, heeft aan weerszijden iets verhoogde 
vlonderterrassen, waarvan één met een fraaie treurbeuk, 
om ligbedden en loungestoelen onder te plaatsen. Het 
zwembad heeft een solardeck en twee fraaie en strakke 
rvs-watervalornamenten. Een warmtepomp zorgt 
voor de verwarming. De pomp- en filterinstallaties zijn 
ondergebracht in het houten tuinhuis in de hoek. Daar zijn 
ook de design-buitendouche en de zespersoons jacuzzi 
geïnstalleerd. De buitendouche wordt bediend door een 
aparte boiler in het tuinhuis.

Het tuinhuis heeft een overdekte ingang met dubbele 
deur. In het huis is, naast de zwembadinstallatie, veel 
ruimte voor het opbergen van bijvoorbeeld tuinkussens en 
-gereedschap. Desgewenst is er ook een gezellig poolhouse 
van te maken.

The new outdoor pool, measuring approx. 10 x 5 x 1.40 m, 
has slightly raised decking terraces on either side, one of 
which has a beautiful weeping beech tree, to place loungers 
and lounge chairs under. The pool has a solar deck and two 
beautiful and sleek stainless steel waterfall ornaments. A 
heat pump provides heating. The pumping and filtration 
systems are housed in the wooden gazebo in the corner. 
The designer outdoor shower and six-person Jacuzzi are also 
installed there. The outdoor shower is operated by a separate 
boiler in the garden house.

The garden house has a covered entrance with double doors. 
Inside the house, in addition to the pool installation, there is 
plenty of space for storing, for example, garden cushions and 
tools. If desired, it can also be turned into a cosy pool house.

 
 

Garden, terraces and outdoor pool with poolhouse
In 2020, both the surrounding garden was redesigned and 
the outdoor pool built. This wellness garden practically 
facing south has all-day sun and 100% privacy. Both front, 
side and back gardens have the perfect combination of low-
maintenance, living space and mature greenery with varied 
blooms.

The entire back garden is enclosed with fencing, hedges 
and a wrought iron gate with wide walkway between front 
and back gardens.  Near the fence with gate is a shady and 
intimate side garden, which is also great on hot summer 
days. The French doors to the study/playroom open onto this 
part of the garden.

Near the living room is a large covered terrace, directly 
accessible through the door in the dining room. This large 
terrace offers ample space for an extensive and large lounge 
area. It is also fitted with full-width electric outdoor blinds 
with as much as 7.5 m wide free extension, more than 
doubling the already large terrace in shade.

The garden renovation left a lot of mature greenery in place. 
However, the lawns have been replaced by low-maintenance 
shell litter, for an attractive Mediterranean look & feel.
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Locatie en uitzicht
Deze luxueuze en instapklare villa is gesitueerd in de 
villawijk van Heythuysen. Dankzij de ruime oprit en voortuin 
ligt de villa op afstand van de rustige weg met louter 
bestemmingsverkeer. Het uitzicht is hier behoorlijk vrij. Rond 
het groene parkplein met bankje, bomen en gazon liggen 
louter vergelijkbare, vrijstaande villa’s.

Aan de achterzijde is de privacy 100% en het uitzicht groen, 
dankzij de geheel omheinde tuin met hagen, zonder inkijk.

Heythuysen en omgeving
Heythuysen, zelf samengesteld uit Heythuysen, Baexem, 
Grathem en Kelpen-Oler, vormt samen met Haelen, Hunsel, 
Roggel en Neer de gemeente Leudal, qua oppervlakte de 
grootste gemeente van Limburg.

Het dorp ontstond in de vroege middeleeuwen, behoorde 
tot het Land van Horne en werd in 1680 een zelfstandige 
heerlijkheid. Naast de Sint-Nicolaaskerk en windmolen Sint-
Antonius kent het dorp nog acht rijksmonumenten.

Heythuysen heeft een levendig centrum met tal van winkels 
en horeca, dat momenteel wordt verbeterd. Het dorp wordt 
omgeven door landerijen en natuur, zoals bijvoorbeeld 
natuurgebied Leudal met zijn kenmerkende beekdalen.

Location and views
This luxurious and ready-to-use villa is situated in the villa 
district of Heythuysen. Thanks to the spacious driveway and 
front garden, the villa is located away from the quiet road 
with only local traffic. The view here is quite unobstructed. 
Around the green park square with bench, trees and lawn 
are purely similar, detached villas.

At the rear, the privacy is 100% and the views green, 
thanks to the fully enclosed garden with hedges, with no 
overlooking.

Heythuysen and surroundings
Heythuysen, itself composed of Heythuysen, Baexem, 
Grathem and Kelpen-Oler, together with Haelen, Hunsel, 
Roggel and Neer forms the municipality of Leudal, the 
largest municipality in Limburg in terms of area.

The village originated in the early Middle Ages, belonged to 
the Land of Horne and became an independent seigniory in 
1680. Besides St Nicholas church and windmill Sint-Antonius, 
the village has eight national monuments.

Heythuysen has a lively centre with numerous shops and 
restaurants, which is currently being improved. The village is 
surrounded by farmland and nature, such as nature reserve 
Leudal with its characteristic stream valleys.
 

Voorzieningen en afstanden

Kinderopvangcentrum Hoera: ca. 1,3 km

Basisschool (De Neerakker): ca. 1,3 km

Scholengemeenschap Sint Ursula: ca. 1,1 km

Huisartsenpraktijk Heitse: ca. 500 m

Mondzorg Molenbeecke: ca. 350 m

Ziekenhuis (Laurentius Roermond): ca. 11,4 km

Gemeentehuis: ca. 1,0 km

Supermarkt Albert Heijn: ca. 650 m

Supermarkt Lidl: ca. 750 m

Restaurant Porto Maurizio: ca. 650 m

Grandcafé de Gouverneur: ca. 650 m

Restaurant RED: ca. 700 m

Voetbal SV Heythuysen: ca. 1,5 km

Tennisclub Rulec: ca. 1,6 km

Handbalclub VIOS: ca. 1,3 km

Atletiek Leudal: ca. 1,4 km

Laco Sportcentrum en zwembad Heythuysen: ca. 1,3 km

Centrum Roermond: ca. 10,2 km

Centrum Weert: ca. 15,2 km

Centrum Venlo: ca. 25,6 km

Centrum Maastricht: ca. 50,7 km

Centrum Eindhoven: ca. 41,4 km

Centrum Aken: ca. 61,9 km

Düsseldorf Airport: ca. 73,8 km

Eindhoven Airport: ca. 52,1 km

Maastricht-Aachen Airport: ca. 46,5 km

NS-station Roermond: ca. 12,9 km

NS-station Weert: ca. 15,4 km

Tankstation Lukoil: ca. 1,3 km

Bushalte Oude Trambaan: ca. 350 m

Facilities and distances
Childcare centre Hoera:  approx. 1.3 km
Primary school (De Neerakker):  approx. 1.3 km
Sint Ursula comprehensive school:  approx. 1.1 km

GP practice Heitse:  approx. 500 m
Mouth care Molenbeecke:  approx. 350 m
Hospital (Laurentius Roermond):  approx. 11.4 km
Town hall:  approx. 1.0 km

Supermarket Albert Heijn:  approx. 650 m
Lidl supermarket:  approx. 750 m
Restaurant Porto Maurizio:  approx. 650 m
Grand Café de Gouverneur:  approx. 650 m
Restaurant RED:  approx. 700 m

Football SV Heythuysen:  approx. 1.5 km
Tennis club Rulec:  approx. 1.6 km
Handball club VIOS:  approx. 1.3 km
Athletics Leudal:  approx. 1.4 km
Laco Sports Centre and swimming pool: approx. 1.3 km

Roermond centre:  approx. 10.2 km
Weert centre:  approx. 15.2 km
Venlo centre:  approx. 25.6 km
Maastricht centre:  approx. 50.7 km
Eindhoven centre:  approx. 41.4 km
Aachen centre:  approx. 61.9 km

Düsseldorf Airport:  approx. 73.8 km
Eindhoven Airport:  approx. 52.1 km
Maastricht-Aachen Airport:  approx. 46.5 km
Roermond NS railway station:  approx. 12.9 km
Weert NS railway station:  approx. 15.4 km
Lukoil filling station:  approx. 1.3 km
Bus stop Oude Trambaan:  approx. 350 m
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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 eigenaar 
noch door de verkopend makelaar, enige aansprakelijkheid 
aanvaard en kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De 
maten van de plattegronden 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 periode 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.

Before submitting a bid, we advise you to have a thorough 
investigation carried out, including into the general and specific 
aspects of the home. It is even better to use your own NVM realtor 
for purchase support.

Sales documentation
All information provided is given by us to the best of our 
knowledge and belief and in good faith. Should later appear that 
there are deviations (for example in maps, surfaces and contents), 
this cannot be invoked. Although care has been taken, neither the 
owner nor the selling realtor accepts any liability for the accuracy 
of the contents of this sales documentation and no rights can be 
derived from it. The dimensions of the floor plans may vary, as the 
drawings may sometimes have to be reduced in size.

Reflection period (Real Estate Purchase Act)
When you buy a property, you have three days to think about it. 
During this period, you can still cancel the contract. The cooling-
off period starts as soon as the buyer receives the purchase 
agreement signed by both parties or a copy thereof. If you cancel 
the purchase within three days of the statutory cooling-off period, 
we will be obliged to charge an administration fee of € 250.

After the visit?
Not only the owner of the property but also we are curious about 
your reaction, and we would appreciate it if you let us know your 
findings within a few days. If necessary, we will be happy to contact 
you by telephone. On closer inspection, do you find this house 
less suitable for you? Then we would be happy to be of service to 
you in any other way and will gladly assist you in your search for 
a property that completely meets your requirements. We would 
therefore like to invite you for a free and personal consultation.

Algemene informatie

Verkoopprocedure 
Alle door Cato Makelaars en de verkoper verstrekte informatie 
moet uitsluitend 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 beslissen dit bod wel 
of niet te aanvaarden. Cato Makelaars raadt geïnteresseerden 
aan een eigen NVM-makelaar in te schakelen voor professionele 
begeleiding 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.

Onderzoeksplicht
De verkoper van de woning heeft een zogenaamde 
informatieplicht. De koper heeft een eigen onderzoeksplicht naar 
alle zaken die van belang (kunnen) zijn. Als koper is het voor u ook 
zaak u te (laten) informeren over de financieringsmogelijkheden 
op basis van arbeidssituatie, inkomen, leningen en andere 

General information

Sales procedure
All information provided by Cato Makelaars and the seller should 
be regarded exclusively as an invitation to submit a bid. Making a 
bid does not automatically mean that you can derive rights from 
it. If the asking price is offered, the seller may decide whether or 
not to accept this offer. Cato Makelaars advises interested parties 
to engage their own NVM realtor for professional guidance with 
bidding and purchase.

Bid
Do you wish to make a bid? Then the following things need to be 
mentioned:
• Bid price
• Date key transfer
• Possible takeover of movable property
• Any conditions precedent, such as financing.

Deed of purchase
In the case of a purchase agreement that has been concluded, 
Cato Makelaars will draw up the deed of sale in accordance 
with the NVM model. A deposit or bank guarantee of at least 
ten percent of the purchase price paid to the civil-law notary is 
customary. Reservations can only be included (for example to 
obtain financing) if these are explicitly mentioned in the offer.

Obligation to investigate
The seller of the property has a so-called information obligation. 
The buyer has his own duty to investigate all matters that (may) 
be of importance. As a buyer, it is also important for you to be 
informed about the financing possibilities based on employment 
situation, income, loans and other personal obligations. 
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Daarom Cato Makelaars

1. Ons motto
Ons motto ‘Van goeden huize, voor goede huizen en monumenten’ staat voor 
onze frisse en bevlogen 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 twintig jaar ervaring in de wijde regio.

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

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

4. Ontzorgen
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 begeleiden bij de aan- en verkoop van 
een goed huis.

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

Therefore, Cato Brokers

1. Our motto
Our motto ‘Van goeden huize, voor goede huizen en monumenten’ (of pedigree, 
for good houses and monuments) stands for our fresh and enthusiastic NVM full 
service real estate agency. Our sales portfolio comprises only high-end homes, 
apartments and monuments. We are proactive in sales and marketing, and our 
knowledge and skills are based on more than twenty years of experience in the 
wider region.

2. Cato Team
Our team consists of professionals working closely together, with their own 
specialisms and networks that boost the sales and marketing of your property(s). 
We add even more quality to our high-quality offering, through result-oriented 
services such as professional styling, (drone) TV, photography and illustrations.

3. Specialism
By combining specialisms and specialists, we deliver remarkable results in the 
marketing of good real estate. We specialize in the purchase and sale of national 
and municipal monuments and historic buildings thanks to extensive study and 
interest in cultural heritage.

4. Caring
Of course, you are busy with work, family, social networks, other hobbies and 
activities; we understand that all too well. That is why we are happy to relieve you 
of all your worries by providing you with the best possible support when buying 
and selling a good house.

5. Accessibility
We would like to come to you and welcome you warmly in our easily accessible 
office. Located on the Parklaan, Interesting Office is easily accessible. The Central 
Station of Eindhoven is within walking distance. Are you coming by car? Parking 
is free on our own parking spaces on own plo behind the barrier. 

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 of zondag te woord te staan.

Opening hours
Our office is open on working days 
from 9 am to 5.30 pm. If it does not 
suit you during the week, we are 
happy to make an appointment with 
you on Saturday or Sunday.
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