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Geachte mevrouw, geachte heer,

Dank voor uw interesse in deze historische en riante villa 
in het midden-Limburgse Roggel. Om u een helder en 
compleet beeld van dit fraaie herenhuis met mediterrane 
tuin te geven, bevat deze documentatie de volgende 
informatie:

Introductie 6
Feiten en Cijfers 8

Foto’s 12 - 63
Plattegronden 64 - 67
Indeling 68 - 77

Locatie en omgeving 78 - 83
Algemene informatie 84 - 87

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 Madam, Dear Sir,

Thank you for your interest in this historic and spacious 
villa in central Limburg’s Roggel. To give you a clear 
and complete picture of this beautiful mansion with 
Mediterranean garden, this documentation contains the 
following information:
 
Introduction  6
Facts and figures  8

Photos 12 - 63
Floor plans 64 - 67
Layout 68 - 77

Location and surroundings  78 - 83
General information  84 - 87 
  
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 Raadhuisstraat 6 in Roggel
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5 characteristics of this ready-to-
move-in former mayor’s house 
with 6 bedrooms and 4 bathrooms

1.  Living in history
This special villa-house from 1877 still has many period 
features and antique details, but the whole property is 
equipped with contemporary, up-to-date luxury and 
comfort.

2. Luxury in style
Ideal for combination living and/or working as well as for 
large family with several children. 

3. Peace and quiet
To relax, inside and outside in the wellness area with sauna 
and hot tub, also to enjoy the art of the good life.

4. Green privacy
The beautifully landscaped and mature garden with lush 
vegetation offers 100% privacy, has several antique water 
ornaments, a boules court and several terraces.

5. Location
In the main street of Roggel, within walking distance of 
the market with daily amenities, and central in the triangle 
Weert-Roermond-Venlo; also within easy distance of 
Helmond, Eindhoven and Maastricht. 

5 kernkwaliteiten van deze instapklare, 
voormalige burgemeesterswoning met
6 slaapkamers en 4 badkamers

1. Wonen in geschiedenis
Deze bijzondere villa-woning uit 1877 heeft nog vele stijlkenmerken 
en antieke details, doch het geheel is uitgevoerd met eigentijdse, 
actuele luxe en comfort.

2. Luxe in stijl
Ideaal voor de combinatie wonen en/of werken alsmede voor groot 
gezin met meerdere kinderen. 

3. Rust en ruimte
Om te ontspannen, binnen en buiten in de wellnessruimte met 
sauna en hottub, ook om van de kunst van het goede leven te 
genieten.

4. Groene privacy
De prachtig aangelegde en volwassen tuin met weelderige 
begroeiing biedt 100 % privacy, heeft diverse antieke 
waterornamenten, een jeu-de-boulesbaan en diverse terrassen.

5. Ligging
In de voornaamste straat van Roggel, op loopafstand van de de 
markt met dagelijkse voorzieningen, en centraal in de driehoek 
Weert-Roermond-Venlo; ook op makkelijke afstand van Helmond, 
Eindhoven en Maastricht.
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Introduction 

The Burgemeestershuys from 1877 was actually built as 
the mayor’s residence at the time. After that, it has been 
a combined house-jewelry shop and a residence with a 
practice room. 

With pain in her heart, the current owner says goodbye to 
this villa to live a little smaller: “We bought the house in 1973 
and the children were born here. We made many changes 
over time and made the entire villa completely to our own 
taste and style.” Moreover, all kinds of antique elements and 
details have been added, in stylish, matching class.

Introductie

Het Burgemeestershuys uit 1877 is daadwerkelijk destijds 
als burgemeesterswoning gebouwd. Daarna is het nog 
een gecombineerde woning-juwelierszaak geweest en een 
woning met praktijkruimte. 

De huidige eigenaresse neemt met pijn in het hart afscheid 
van deze villa om wat kleiner te wonen: “We kochten het 
huis in 1973 en de kinderen zijn hier geboren. We hebben 
vele veranderingen doorgevoerd in de loop van de tijd en 
de gehele villa compleet naar onze eigen smaak en stijl 
gemaakt.” Bovendien zijn er allerlei antieke elementen en 
details toegevoegd, in stijlvolle, bijpassende klasse.
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Object

Bouwjaar

Kadastraal bekend

Perceeloppervlakte

Woonoppervlakte villa

Woonoppervlakte bijgebouw

Totale oppervlakte

Inhoud villa (conform meetcertificaat)

Inhoud bijgebouw (conform meetcertificaat)

Totale inhoud

Aantal kamers

Aantal badkamers

Parkeren

Feiten & Cijfers

vrijstaande voormalige burgemeesterswoning met bijge-

bouw (wellness), aangelegde mediterrane tuin en achterom 

via poort voorzijde als ook via de zijgevel Maassenstraat 

1877, in loop der jaren gerenoveerd en gemoderniseerd, in 

2017 is het gehele dakvlak vernieuwd inclusief dakisolatie en 

is tevens de achterzijde van de woning gemoderniseerd

Gemeente Roggel

Sectie G

Nummer 1207

900 m² 

circa 355 m²

circa 15 m² 

circa 370 m² 

circa 1.290 m³

circa 60 m³

circa 1.350 m³

9 kamers (woonkamer, eetkamer, tuinkamer, 6 slaapkamers)

4 badkamers in villa en aparte sauna in bijgebouw

op eigen terrein via poort links van de woning, volop open-

bare parkeergelegenheid in de Raadhuisstraat als ook om de 

hoek aan de Maassenstraat 

Facts & Figures

Object

Year built

Cadastral known

Land area

Living area villa

Surface area outbuilding 

Total surface area

Content villa (according to measurement certificate)

Content outbuilding (according to measurement certificate)

Tota content

Number of rooms

Number of bathrooms

Parking

detached former mayor’s house with outbuilding (wellness), 

landscaped Mediterranean garden and back entrance via 

front gate as well as via side façade Maassenstraat

1877, renovated and modernized over the years, in 2017 the 

entire roof area was renewed including roof insulation and 

the rear of the house was also modernized

Municipality of Roggel

Section G

Number 1207

900 m² 

approx. 355 m²

approx. 15 m²

approx. 370 m²

approx. 1,290 m³

approx. 60 m³

approx. 1,350 m³

9 rooms (living room, dining room, sitting room, 6 bedrooms)

4 bathrooms in villa and separate sauna in outbuilding

on own plot via gate to the left of the house, plenty of public 

parking in the Raadhuisstraat as well as around the corner 

on Maassenstraat 
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Energielabel

Isolatie daken

Isolatie gevels

Isolatie vloeren

Isolatie glas

Verwarming

Vloerverwarming

Warm water

Technische voorzieningen

Materiaal daken

Materiaal gevels

Materiaal vloeren

Materiaal buitenkozijnen

Materiaal binnenkozijnen

G, definitief tot en met 27-06-2027

ja, vernieuwd in 2017

deels, 2017

deels, begane grond 2017

deels 

cv-combi-ketel (Nefit HR 2018)

ja, tuinkamer, eetkamer, keuken, toilet, slaapkamer 1 (deels) 

en badkamer 1 begane grond

cv-combi-ketel (Nefit HR 2018)

- ventilatie/afzuiging in badkamers

- tuinberegening op grondwater 

- houten rolluiken 

hoofdbouw en bijgebouw gebakken dakpannen

voorgevel sierstenen (beschermd dorpsgezicht)

betonnen begane grond vloer, houten verdiepingsvloeren

houten buitenkozijnen, ramen en deuren, deels 

geschilderd in 2018

houten binnenkozijnen, ramen en deuren

Isolatie & Installaties

Energylabel

Roof insulation

Insulation of facades

Insulation of floors

Insulation of windows

Heating

Underfloor heating

Hot water

Technical amenities

Roofing material

Facades material

Flooring material

Material exterior window frames

Material interior window frames

G, final until 27-06-2027

yes, renewed in 2017

partly, 2017

partly, ground floor 2017

partly

central heating combi boiler (Nefit HR 2018) 

yes, garden room, dining room, kitchen, toilet, bedroom 1 

(partly) and bathroom 1 ground floor 

central heating combi boiler (Nefit HR 2018) 

 

- ventilation/exhaust in bathrooms 

- garden irrigation on groundwater  

- wooden shutters  

 

 

 

main building and outbuilding roof tiles 

facade ornamental stones (protected village) 

concrete ground floor, wooden upper floors 

 

wooden outer frames, windows and doors, partly 

painted in 2018 

interior wooden frames, windows and doors

Insulation & installations
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Begane grond - Woonvleugel
Ground floor - Living wing
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Begane grond - Slaapvleugel
Ground floor - Sleeping wing
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Eerste verdieping
First floor
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Entresol 2e verdieping / slaapkamer 5
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Tweede verdieping
Second floor
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Bijgebouw
Annex
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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

Outbuilding - WellnessBijgebouw - Wellness
no rights can be derived from these drawingsaan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend
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Indeling

Deze grootse woning heeft jarenlang privé en zakelijk 
gecombineerd; er was vroeger een juwelierszaak gevestigd 
en de huidige eigenaresse had meteen rechts bij de entree, 
vroeger haar wachtkamer met praktijkruimte. Ook is de villa 
lang benut als stijlvol vakantiehuis voor circa 12 personen. 
Dankzij de vele kamers zijn er mogelijkheden te over; wonen 
en werken aan huis, voor een groot en/of samengesteld 
gezin.

Begane grond - woonvleugel
De sfeervolle ontvangsthal met meterkast maakt direct 
indruk dankzij de originele tegelvloer, de sierlijke architraven 
rond de originele deuren en de fraaie houten trap naar de 
etages. In bijpassende stijl is een open garderoberuimte 
gerealiseerd. Onder het grote raam dat uitkijkt op de 
Raadhuisstraat is een omkaste verwarmingsradiator.

Links in de hal, zijn de dubbele deuren naar de lichte en-
suite woonkamer met diverse grote ramen en Franse 
eikenvloer. Onder de ramen zijn ook hier de radiatoren aan 
het zicht onttrokken door maatwerk omkastingen. Achter de 
dubbele deuren in het voorste gedeelte is nu een inbouw-
kast, waar voorheen de doorgang naar de tuingerichte 
eetkamer was. In het tweede gedeelte met open houthaard, 
bieden openslaande Franse deuren met louvreluiken zicht 
op de zijtuin en de jeu-de-boulesbaan. In de hoek is de 
ruimtesparende schuifdeur naar de keuken.

Boven de deur naar de eetkamer in de ontvangsthal, is 
origineel glas-in-lood behouden gebleven. In de tuingerichte 
eetkamer met vloerverwarming bieden vier kamerhoge 
ramen prachtig uitzicht op terras en groen. De voormalige 
doorgang naar de woonkamer vormt nu één grote kast, die 
aan de ene kant de woonkamer en aan de andere kant de 
eetkamer ten dienste staat.

De fraaie olijfgroene deuren zijn afkomstig van het 
bisschoppelijk paleis in Roermond. Aan de  twee tafels 
is plaats voor zeker tien mensen; de ene tafel is origineel 
design uit 1920, de andere de Italiaanse replica ervan. In de 
hoek van de eetkamer is een apart portaal met toilettafel, bij 
het separate zwevend toilet met fonteintje.

Naast de eetkamer is de keuken met open doorgang. 
Deze keuken is met diverse antieke materialen opnieuw 
gerealiseerd. De kasten onder de granieten werkbladen 
zijn afgewerkt met historisch eikenhout, waarachter onder 
meer de vaatwasser zich bevindt. Bij de antieke granieten 
spoelbak is in hetzelfde materiaal een achtergrond gemaakt, 
waarin de strakke kraan is geïntegreerd. De antieke Franse 
deuren, met dubbel glas en originele louvreluiken, zorgen 
voor veel licht en zicht. Ernaast prijkt de fraai rvs-Smeg 
met 6 gaspitten (waaronder een wokbrander) en drie 
(warmhoud)ovens, rvs-achterwand en erboven strakke rvs-
afzuiging met spots.

Above the door to the dining room in the reception hall, 
original stained glass has been preserved. In the garden-
facing dining room with underfloor heating, four room-high 
windows offer beautiful views of terrace and greenery. The 
former passage to the living room now forms one large 
cupboard, serving the living room on one side and the 
dining room on the other side.

The handsome olive-green doors are from the Episcopal 
Palace in Roermond. The two tables seat at least ten people; 
one is original 1920s design, the other its Italian replica. In the 
corner of the dining room is a separate porch with a dressing 
table, near the separate floating toilet with basin. 
 
Next to the dining room is the kitchen with open passage-
way. This kitchen has been redone with various antique 
materials. The cabinets under the granite countertops are 
finished with historic oak, behind which, among other 
things, the dishwasher is located. Near the antique granite 
sink, a backdrop was made in the same material, incorpo-
rating the sleek faucet. The antique French doors, double-
glazed with original louvered shutters, provide plenty of 
light and visibility. Adjacent is the beautiful stainless steel 
Smeg with 6 gas burners (including a wok burner) and three 
(warming) ovens, stainless steel backsplash and above it 
sleek stainless steel exhaust with spotlights. 
 

 
 

Layout 

This grand property has combined private and business 
for many years; it used to house a jewellery shop and the 
current owner used to have her waiting room with practice 
room immediately to the right at the entrance. The villa has 
also long been used as a stylish holiday home for approx. 
12 people. Thanks to the many rooms, possibilities abound; 
living and working at home, for a large and/or combined 
family.

Ground floor - living wing
The attractive reception hall with meter cupboard makes 
an immediate impression thanks to the original tiled floor, 
the ornate architraves around the original doors and the 
beautiful wooden staircase to the floors. In matching style, 
an open cloakroom has been created. Under the large 
window overlooking the Raadhuisstraat is a cased heating 
radiator.

To the left of the hall, are the double doors to the bright en-
suite living room with several large windows and French oak 
flooring. Below the windows, again the radiators are hidden 
from view by custom-made enclosures. Behind the double 
doors in the front section is now a built-in cupboard, where 
the passage to the garden-facing dining room used to be. 
In the second section with open wood-burning fireplace, 
French doors with louvered shutters offer a view of the side 
garden and boules court. In the corner is the space-saving 
sliding door to the kitchen.
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Bij eetkamer en keuken is de brede, open doorgang 
naar de lichte tuinkamer met vloerverwarming. Hier is 
de ruimte helemaal opengewerkt in de hoogte, zodat de 
antieke balkconstructie in de nok zichtbaar is. Fraai detail: 
de oorspronkelijke lage doorgang naar de zolder is nu 
afgezet met een antiek deurtje. Ook bijzonder: de vloer 
van Bourgondische Dallen is afkomstig uit een hospitaal 
in Parijs. In de zijgevel tegenover de schuifpui is een breed 
raam gemaakt dat fraai uitkijkt over de zijtuin met jeu-de-
boulesbaan. 

De brede schuifpui in deze tuinkamer geeft direct zicht 
op en toegang tot het eerste terras, zodat binnen- en 
buitenleven naadloos in elkaar overvloeien. De tuinkamer 
heeft ook nog een originele ‘achterdeur’; voorheen van 
het buitentoilet. Het raampje is ook bewaard gebleven. Dit 
deel is een gang achter de open gashaard met zandstenen 
schouw geworden, met bergruimte en cv-combi-ketel in de 
kast.

Begane grond - slaapvleugel
Rechts van de ontvangsthal is de suite met de huidige  
slaapkamer 1 en badkamer 1. Deze suite heeft nog een 
extra eigen voordeur; destijds had de eigenaresse dit 
gedeelte, dat voorheen een juwelierszaak was, in gebruik 
als haar praktijkruimte. Voor deur en ramen hangen aan de 
buitenzijde nog authentieke houten rolluiken. 

Achter de grote en lichte slaapkamer is badkamer 1, waar 
vroeger de opkamer gesitueerd was. Achter de praktische en 
ruimtesparende schuifdeur is nu een lichte badkamer met 
origineel dubbel raam met houten rolluik, inloopdouche met 
vloergoot, zwevend toilet en design wastafelmeubel.

Vloerafwerking:  houten eikenvloer, dallen
Wandafwerking: pleisterwerk 
Plafondafwerking: stucwerk

Ontvangsthal:  circa 17 m²
Woonkamer: circa 34 m²
Keuken: circa 10 m²
Eetkamer: circa 19 m²
Tuinkamer: circa 23 m²
Slaapkamer 1: circa 26 m²
Badkamer 1: circa 4 m²

Near dining room and kitchen is the wide, open passage to 
the bright garden room with underfloor heating. Here, the 
room is completely open in height, revealing the antique 
beam construction in the ridge. Nice detail: the original 
low passage to the attic is now secured with an antique 
door. Also special: the floor of Burgundy Dallen comes from 
a hospital in Paris. In the side façade opposite the sliding 
doors, a wide window has been made that nicely overlooks 
the side garden with its boules court.

The wide sliding doors in this garden room provide direct 
views of and access to the first terrace, allowing indoor 
and outdoor living to merge seamlessly. The garden room 
also retains an original “back door”; formerly of the outdoor 
toilet. The window is also preserved. This part has become 
a corridor behind the open gas fireplace with sandstone 
hearth, with storage space and central heating combi boiler 
in the closet. 
 

Ground floor - sleeping wing
To the right of the reception hall is the suite with the current 
bedroom 1 and bathroom 1. This suite still has its own extra 
front door; at the time, the owner used this part, which 
used to be a jewellery shop, as her practice room. Authentic 
wooden shutters still hang in front of door and windows on 
the outside. 

Behind the large and bright bedroom is bathroom 1, where 
the upstairs room used to be located. Behind the practical 
and space-saving sliding door is now a bright bathroom with 
original double window with wooden shutter, walk-in shower 
with floor channel, floating toilet and designer washbasin.

Floor finish: wooden oak floor, dales
Wall finish: plaster 
Ceiling finish: stucco

Reception hall:  approx. 17 m²
Living room: approx. 34 m²
Kitchen: approx. 10 m²
Dining room: approx. 19 m²
Garden room: approx. 23 m²
Bedroom 1: approx. 26 m²
Bathroom 1: approx. 4 m²
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Eerste verdieping
De originele houten trap in de ontvangsthal voert naar 
de lichte overloop 1 met balustrade. De vloer is voorzien 
van gerestaureerd grenen dakbeschot. Het dubbele 
openslaande raam kijkt uit over de achtertuin. 

Slaapkamer 2 over de volle diepte van de woning, heeft 
brede vensterbanken en omkasting bij de radiatoren. 
Door de inbouwkasten aan weerszijden van het raam in 
de voorgevel, ontstaat een fraaie nis. Deze kamer heeft via 
de schuifdeur, een eigen badkamer 2 met douchecabine, 
zwevend toilet en wastafelmeubel.

Slaapkamer 3 heeft eveneens een inbouwkast en grote 
raampartijen met zicht op de straat. In slaapkamer 4 is, naast 
de diepe muurkast onder de trapopgang, de toegang tot 
de technische ruimte gemaakt met een afsluitbare deur en 
vaste trap. In deze technische ruimte (op de 2e verdieping) 
zijn de originele muren en balkenconstructie goed te zien. 
Er is volop bergruimte in de schappen. Ook de cv-combi-
ketel (Nefit HR 2018), de boiler voor alle badkamers en de 
aansluitingen wasapparatuur zijn hier geïnstalleerd.

Eveneens over de volle diepte van de woning is er een fraaie 
en grote slaapkamer 5  met open designtrap naar de hoger 
gelegen entresol. Deze riante kamer kijkt fraai uit over de 
zijtuin en de Raadhuisstraat, door de openslaande Franse 
deuren bij het stalen Frans balkon in de zijgevel.

In de muur naast de loopdeur van slaapkamer 5 zijn 
voorbereidingen getroffen voor een extra 5e badkamer; de 
aansluitingen wateraanvoer en afvoer zijn reeds aanwezig. In 
de kamer zelf zijn de gemetselde muren fraai zichtbaar. De 
entresol vormt een mooie vide met balustrade bovenin de 
kamer. Hier is de doorgang naar de tuinkamer die met het 
middeleeuwse deurtje is afgesloten.

In de lange gang met strakke up- en downlighters op de 
muren is rechts de hoek om tegenover de slaapkamers een 
apart toilet. Ernaast is badkamer 3 met handdoekradiator, 
dubbel wastafelmeubel, inloopdouche met regendouche en 
mechanische afzuiging.

Vloerafwerking: oude grenen vloerdelen
Wandafwerking: pleisterwerk  
Plafondafwerking: stucwerk

Slaapkamer 2: circa 28 m²
Badkamer 2: circa 4 m²
Slaapkamer 3: circa 13 m²
Badkamer 3: circa 5 m²
Slaapkamer 4: circa 12 m²
Slaapkamer 5: circa 24 m²
Entresol slaapkamer 5: circa 12 m²

First floor
The original wooden staircase in the reception hall leads 
to the bright overflow 1 with balustrade. The floor features 
restored pine roof boarding. The double casement window 
overlooks the rear garden. 

Bedroom 2 over the full depth of the house, has wide 
window sills and casing at the radiators. Through the built-
in closets on either side of the window in the front facade, 
a nice alcove is created. This room has through the sliding 
door, a private bathroom 2 with shower stall, floating toilet 
and washbasin.

Bedroom 3 also has a built-in closet and large windows 
overlooking the street. In bedroom 4, in addition to the 
deep wall closet under the staircase, access to the technical 
room is made with a lockable door and fixed staircase. In 
this technical room (on the 2nd floor), the original walls and 
beam construction are easy to see. There is plenty of storage 
space in the shelves. The central heating combi boiler (Nefit 
HR 2018), the boiler for all bathrooms and the connections 
washing equipment are also installed here.

Also over the full depth of the house, there is a beautiful 
and large bedroom 5 with open design stairs to the upper 
mezzanine. This spacious room looks out beautifully over 
the side garden and the Raadhuisstraat, through the French 
doors at the steel French balcony in the side wall.

In the wall next to the wicket door of bedroom 5, 
preparations have been made for an additional 5th 
bathroom; the connections for water supply and drainage 
are already in place. In the room itself, the brick walls are 
beautifully exposed. The mezzanine forms a nice loft with 
balustrade at the top of the room. Here is the passage to the 
garden room which is closed with the medieval door.

In the long corridor with sleek up- and downlighters on 
the walls, a separate toilet is to the right around the corner 
opposite the bedrooms. Next door is bathroom 3 with towel 
radiator, double vanity unit, walk-in shower with rain shower 
and mechanical extraction.

Floor finish: old pine floorboards
Wall finish: plaster  
Ceiling finish: stucco

Bedroom 2:  approx. 28 m²
Bathroom 2:  approx. 4 m²
Bedroom 3:  approx. 13 m²
Bathroom 3:  approx. 5 m²
Bedroom 4:  approx. 12 m²
Bedroom 5:  approx. 24 m²
Loft bedroom 5:  approx. 12 m²
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Tweede verdieping
Op overloop 1 is ook de deur naar overloop 2 met de 
trapopgang naar de tweede etage waar de prachtige 
slaapkamer en suite 6 is. Beneden op overloop 2 is er 
garderoberuimte met raam op de achtertuin en de vaste 
houten trap naar boven.

In de zichtbaar gehouden houten dakconstructie, zijn in de 
dakisolatie twee grote Velux-dakramen aangebracht aan de 
achterzijde. Eronder staat een vrijstaand design-ligbad. Ook 
het originele metselwerk is in het zicht gelaten.

In de muur bij de trap is naast de muurkast de toegang 
tot de luxe badkamer 4. Deze is voorzien van een dubbel 
wastafelmeubel, zwevend toilet en mechanische afzuiging.

Wellness-bijgebouw
De voormalige berging is omgetoverd tot privé wellness 
met 100% privacy. Deze authentieke schuur met houten 
sierbekleding op de gevel en raam onder de dakpunt, is 
van binnen compleet gerenoveerd en voorzien van een 
lichte tegelvloer, strak stucwerk en plafondspots. Er is 
een kleedkamer met design wastafel en kledinghaken 
gecombineerd met de 2-4-persoons sauna met elektrische 
kachel. Naast de sauna staat een fraaie houten dompelton 
met trapje. Deze Blumenberg houten dompelton oogt als 
een wijnvat, is afgewerkt met hygiënische lak en kan naar 
believen met warm of koud water worden gevuld.

Dat geldt ook voor de Weltevree Dutchtub Original hottub 
die buiten staat. Dit olijfgroene, houtgestookte ronde bad 
is geïnstalleerd op het relaxterras tussen de metershoge 
taxushagen, in alle privacy en naast de groene design-
buitendouche met vloergoot. De hottub heeft een hout-
gestookte spiraalverwarmer met bijpassende wokpan en 
een dek voor snellere opwarming als ook voor de winter. Bij 
de Dutchtub is ruimte voor twee ligstoelen, om tussendoor 
in badjas te relaxen.

Vloerafwerking: Bourgondische dallen
Wandafwerking: stucwerk
Plafondafwerking: stucwerk met inbouwspots

Wellness-bijgebouw:  circa 15 m²

Vloerafwerking: houten vloerdelen
Wandafwerking: stucwerk
Plafondafwerking: isolatiedakplaten, houten balken 
constructie

Slaapkamer en suite 6: circa 74 m²
Badkamer 4: circa 7 m²

Second floor
On overflow 1 is also the door to landing 2 with the staircase 
access to the second floor where the beautiful bedroom en 
suite 6 is. Downstairs on landing 2 there is wardrobe space 
with window on the back garden and the fixed wooden 
staircase to the top floor.

In the exposed timber roof structure, the roof insulation 
incorporates two large Velux-skylights at the rear. Beneath 
them is a freestanding designer bath. The original brickwork 
has also been left in view.

In the wall by the stairs, next to the wall cupboard is access 
to the luxury bathroom 4. This is equipped with a double 
washbasin cabinet, floating toilet and mechanical extraction.

Wellness-outbuilding
The former shed has been transformed into a private spa 
with 100% privacy. This authentic shed with decorative 
wooden cladding on the facade and window under the roof 
peak, has been completely renovated inside and fitted with 
a light tiled floor, sleek stucco and ceiling spotlights. There 
is a dressing room with designer sink and clothes hooks 
combined with the 2-4-person sauna with electric heater. 
Next to the sauna is a beautiful wooden immersion tub with 
steps. This Blumenberg wooden immersion barrel looks like 
a wine barrel, is finished in hygienic varnish and can be filled 
with hot or cold water at will.

The same applies for the Weltevree Dutchtub Original hot 
tub located outside. This olive-green, wood-fired round tub is 
installed on the relaxation terrace between meter-high yew 
hedges, in complete privacy and next to the green designer 
outdoor shower with floor channel. The hot tub has a wood-
fired coil heater with matching wok pan and a deck for 
faster warming as well for the winter period. The Dutchtub 
has space for two lounge chairs for relaxing in between 
bathrobes

Floor finish: Burgundy dales
Wall finish: stucco
Ceiling finish: stucco with recessed spotlights

Wellness outbuilding:  approx. 15 m²

Floor finish: wooden floorboards
Wall finish: stucco
Ceiling finish: insulating roof tiles, wooden beam 
construction

Bedroom en suite 6:  approx. 74 m²
Bathroom 4:  approx. 7 m²
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Tuin met terrassen en jeu-de-boulesbaan
In de fraaie en weelderige buitenruimte is de Franse 
château-stijl consequent doorgevoerd. Direct bij de 
tuingerichte eetkamer en tuinkamer is een groot lounge- 
en eetterras, onder de volwassen kronkelhazelaar en
omgeven door perken met diverse beplanting, zoals 
lavendel, buxus en klimrozen. Onder de grote kronkel-
hazelaar is op de klinkerbestrating ruim plaats voor een 
buitenkeuken. Op de muur van het wellness-bijgebouw 
is een antiek waterornament. Naast dit gebouw is de 
achterom, via de afsluitbare, hoge houten poort naar de 
Maassenstraat.

Om de hoek, achter de tuinkamer, is een fraai en riant 
eetterras. De gevel is bekleed met onder meer wijnranken, 
klimrozen, een antieke lantaarn en wederom een antiek 
waterornament. Het terras biedt alle plaats om met groot 
gezelschap buiten te eten. Het uitzicht naar het grote gazon 
wordt omgeven door de zelf geplante blauweregen die sinds 
1973 al tientallen jaren rond de pergola van antieke houten 
balken groeit.

Het grote gazon met sierlantaarn is volledig omgeven door 
een ruime diversiteit aan beplanting. Dit heerlijke speel- en 
zonneveld heeft daardoor optimale privacy. 

Het gazon aan de achterzijde van de woning loopt door om 
de hoek naar de zijtuin. Onder het tuinkamerraam is een 
beschut zitje gemaakt. Omgeven door perken en volwassen 
begroeiing is hier bovendien een authentieke jeu-de-
boulesbaan met zitbankje aangelegd. Erachter staat een 
statige walnotenboom, die is geplant in 1973.

De tuin met onder meer rozen en klimjasmijn is hier aan 
de straatzijde afgesloten met hoge taxus en de hoge stalen 
poort in drie delen met sierspijlen tussen twee gemetselde 
pilaren; ook hier weer optimale privacy.

Voorbij de poort aan de Raadhuisstraat is brede sierbestra-
ting aangelegd. Er kan een extra terras worden gemaakt én 
er kunnen ook één tot twee auto’s achter elkaar parkeren op 
eigen, afgesloten terrein.

Aan het oog onttrokken, is er achterin de tuin nog 
een schuurtje met schappen ten behoeve van opslag, 
tuingereedschap, fietsenstalling et cetera.

Garden with terraces and boules court
In the beautiful and lush outdoor space, the French château 
style has been consistently implemented. Right by the 
garden-facing dining room and garden room is a large 
lounge and dining terrace, under the mature winding 
hazel and surrounded by flowerbeds with various plantings 
such as lavender, boxwood and climbing roses. Under the 
large winding hazel is ample space on the clinker paving 
for an outdoor kitchen. On the wall of the wellness annex 
is an antique water ornament. Next to this building is 
the back entrance, via the lockable, high wooden gate to 
Maassenstraat.

Around the corner, behind the garden room, is a beautiful 
and spacious dining terrace. The facade is lined with vines, 
climbing roses, an antique lantern and another antique 
water ornament, among other things. The terrace offers 
ample space for dining al fresco with large company. The 
view to the large lawn is surrounded by the self planted 
wisteria that has been growing around the pergola of 
antique wooden beams since 1973.

The large lawn with ornamental lantern is completely 
surrounded by a wide variety of planting. This lovely playing 
and sunbathing area therefore has optimal privacy. 

The lawn at the rear of the home continues around the 
corner to the side garden. A sheltered seating area has 
been created under the garden room window. Surrounded 
by flower beds and mature vegetation, there is also an 
authentic bocce court with bench here. Behind it is a stately 
walnut tree, planted in 1973.

The garden, which includes roses and climbing jasmine, 
is here enclosed on the street side by tall yews and the tall 
steel gate in three sections with decorative bars between 
two brick pillars; again, optimum privacy.

Beyond the gate on Raadhuisstraat is wide ornamental 
paving. An additional terrace can be created as well as one to 
two cars can be parked on private, enclosed property.

Hidden from view, there is another shed at the back of the 
garden with shelves for storage, garden tools, bicycles et 
cetera.
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Locatie en uitzicht
Deze woning ligt in het midden-Limburgse Roggel. Het 
kerkdorp biedt alle benodigde voorzieningen. De ligging 
is bijzonder centraal. Roggel ligt in de driehoek Weert-
Roermond-Venlo. Snelweg A2 is makkelijk bereikbaar 
op circa 9 km en daarmee een snelle verbinding naar 
Eindhoven en Maastricht en verder. 

Het uitzicht van dit unieke pand, is overal groen en fraai. 
Opzij en achter gaan alle blikken naar de weelderige en 
omheinde tuin met diverse terrassen, wellness en jeu-de-
boulesbaan, en optimale privacy. Aan de voorzijde is goed 
te zien dat de Raadhuisstraat vroeger dé notabelenstraat 
van Roggel was, pal bij de markt en de kerk. Veel voorname 
huizen/gevels zijn behouden gebleven, zoals van het 
postkantoor (links), het raadhuis (aan de overkant van de 
straat) en de voormalige veldwachterswoning (links).

Roggel en omgeving
Roggel is één van de 16 woonkernen van de gemeente 
Leudal, waarvan het naburige Heythuysen het centrum 
vormt. Qua oppervlakte is het de grootste gemeente van 
Limburg. Roggel werd voor het eerst vermeld in 1230. In 1679 
kwam het in bezit van de proosten van de Abdij Keizerbosch 
als zelfstandige heerlijkheid. Het huidige dorpskarakter 
ontstond vooral in de 19e eeuw en na de Tweede Wereld-
oorlog werden woonwijken bijgebouwd. Het dorp kent 
twee rijksmonumenten. Dat zijn de Sint-Petruskerk (deels 
15e eeuw) op 90 m en de Sint Petrus beltmolen uit 1901 op 
circa 2 km, net buiten het dorp. Roggel wordt omgeven 
door landerijen en natuur, zoals bijvoorbeeld natuurgebied 
Leudal (bezoekerscentrum: 2,2 km) met zijn kenmerkende 
beekdalen. Ook Nationaal Park De Groote Peel, op de grens 
van Noord-Brabant met Limburg, ligt op nog geen 15 km.

Voorzieningen en afstand

Kinderopvang ’t Kroekestöpke: ca. 650 m
Buitenschoolse Opvang Twister: ca. 2,3 km
Basisschool de Zjwiek: ca. 280 m
Scholengemeenschap Sint Ursula 
(vmbo-havo-vwo): ca. 8,0 km

Huisartsenpraktijk de Oude Kapelanie: ca. 220 m
Tandartspraktijk Fleur: ca. 2,3 km
Ziekenhuis Laurentius Roermond: ca. 12,5 km

Gemeentehuis: ca. 2,4 km

Supermarkt Jan Linders: ca. 260 m
Restaurant Bekkers Marie: ca. 32 m
Hotel-restaurant De Beukelaer: ca. 130 m

Sportvereniging Roggel: ca. 1 km
Tennisvereniging Wimbledonck: ca. 900 m
Handbalclub VIOS: ca. 2,3 km
Atletiek Leudal: ca. 1,8 km

Centrum Roermond: ca. 11,4 km
Centrum Weert: ca. 17,9 km
Centrum Eindhoven: ca. 43,1 km

Düsseldorf Airport: ca. 76,1 km
Eindhoven Airport: ca. 54,8 km
Maastricht-Aachen Airport: ca. 47,5 km
NS-station Roermond: ca. 11,7 km
Tankstation TinQ: ca. 1,9 km
Bushalte Kloosterstraat: ca. 350 m

Location and views
This property is located in the central Limburg village of 
Roggel. The church village offers all necessary amenities. 
Its location is particularly central. Roggel is located in 
the triangle Weert-Roermond-Venlo. Freeway A2 is easily 
accessible at about 9 km and thus a fast connection to 
Eindhoven and Maastricht and beyond.  
 
The view from this unique property, is green and beautiful 
everywhere. To the side and rear all eyes go to the lush 
and enclosed garden with several terraces, wellness and 
jeu-de-boules court, and optimal privacy. At the front 
you can clearly see that the Raadhuisstraat used to be 
the notabelenstraat of Roggel, right by the market and 
the church. Many prominent houses/facades have been 
preserved, such as the post office (left), the town hall (across 
the street) and the former constable’s house (left).

Roggel and surroundings
Roggel is one of the 16 residential centres of the municipality 
of Leudal, of which neighbouring Heythuysen forms the 
centre, the largest municipality in Limburg in terms of 
area. Roggel was first mentioned in 1230. In 1679, it came 
into the possession of the provosts of Keizerbosch Abbey 
as an independent seigniory. The present village character 
mainly developed in the 19th century and residential areas 
were added after the Second World War. The village has two 
national monuments. These are the Sint-Petruskerk (partly 
15th century) at 90 m and the Sint Petrus belt mill from 
1901 at 2 km, just outside the village. Roggel is surrounded 
by countryside and nature, such as nature reserve Leudal 
(visitor centre: 2.2 km) with its characteristic stream valleys. 
National Park De Groote Peel, on the border of North 
Brabant with Limburg, is also less than 15 km away.

Facilities and distances
Childcare centre ‘t Kroekestöpke:  approx. 650 m
Extracurricular Childcare Centre Twister:  approx. 2.3 km
Primary school de Zjwiek:  approx. 280 m
Comprehensive school Sint Ursula 
(vmbo-havo-vwo):  approx. 8,0 km

General practice the Old Chapel:  approx. 220 m
Dental practice Fleur:  approx. 2.3 km
Hospital Laurentius Roermond:  approx. 12.5 km

Town hall:  approx. 2.4 km

Supermarket Jan Linders:  approx. 260 m
Restaurant Bekkers Marie:  approx. 32 m
Hotel-restaurant De Beukelaer:  approx. 130 m

Sportvereniging Roggel:  approx. 1 km
Tennis club Wimbledonck:  approx. 900 m
Handball club VIOS:  approx. 2.3 km
Athletics Leudal:  approx. 1.8 km

Centre Roermond:  approx. 11.4 km
Centre Weert:  approx. 17.9 km
Centre Eindhoven:  approx. 43.1 km

Dusseldorf Airport:  approx. 76.1 km
Eindhoven Airport:  approx. 54.8 km
Maastricht-Aachen Airport:  approx. 47.5 km
NS-station Roermond:  approx. 11.7 km
Fuel station TinQ:  approx. 1.9 km
Bus stop Kloosterstraat:  approx. 350 m
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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 optimaal aan uw eisen voldoet. 
Wij nodigen u dan ook van harte uit voor een vrijblijvend en 
persoonlijk adviesgesprek.

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 informatie-
plicht. 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 persoonlijke 
verplichtingen. 

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 optimal meets your requirements. We would 
therefore like to invite you for a free and personal consultation.

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 specialis-
mes en netwerken die de verkoop en marketing van uw object een boost 
geven. Wij voegen nog meer kwaliteit aan ons 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.

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.

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. 

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.



L U X U R Y  R E A L  E S T A T E  A N D  M O N U M E N T S

Parklaan 54 A  /  5613 BH Eindhoven  /  040 290 06 20

06 10 34 56 57  /  info@catomakelaars.nl  /  www.catomakelaars.nl


