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NEDERWEERT
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" De Smeet "
Huurappartementen
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Kenmerken
& specificaties

Bouwjaar:

2002

Type woning:

luxe appartementen

Kamers:

3

Slaapkamers:

2

Inhoud:

260 - 340 m³

Woonoppervlakte:

82 - 100 m²

Externe bergruimte:

eigen berging van circa 4 m²

Energielabel:

B

Parkeren:

1 eigen parkeerplaats per appartement

Buitenruimte:

terras of balkon

Verwarming:

c.v.-ketel

Isolatie:

dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie,
dubbel glas

Omschrijving
Luxe appartementen met ruim balkon of terras,
eigen berging op begane grond en eigen
parkeerplaats, gelegen in het centrum van
Nederweert.

Badkamer:
modern geheel betegelde badkamer met vaste
wastafel, toilet en douche met cabine.

Indeling:
Condities:
Mooie hal/entree met intercom, videofoon,
trappartij en lift;
Appartementen:
Woonkamer met verscholen/open keuken,
openslaande deuren met toegang tot terras of
balkon, cv-ruimte met aansluitingen voor
witgoed en stortbak, slaapkamer, badkamer en
ruime hoofdslaapkamer.
Fraaie appartementen complex "De Smeêt"
Alle appartementen uitgevoerd met nette
voorzieningen. De (meeste) appartementen
hebben een inbouwkeuken met ker. of
elektrische kookplaat, afzuigkap, koelkast,
enkele appartementen met vaatwasser en
combimagnetron.

Huurprijs: incl. servicekosten, exclusief G/W/
E.
Huurperiode: minimaal 1 jaar
Huisdieren: niet toegestaan
Waarborgsom: 2 maanden huur
Maximaal te bewonen door 2 personen
Voorzieningen aanwezig:
Glasvezelkabel, mechanische ventilatie, vloeren
laminaat of planken vloer.

Plattegrond huisnr. 1

Plattegrond huisnr 13 & 5

Locatie
op de kaart

Wonen in Nederweert
Nederweert (Limburgs: Ni-jwieërt) is een
gemeente in Midden-Limburg. Nederweert is
een plaats waar u zich gemakkelijk thuis voelt.
In de gemeente is genoeg ruimte om te wonen,
te werken en is goed opgevuld met bedrijven,
diverse winkels, verschillende scholen,
verenigingen, bezienswaardigheden en
sportfaciliteiten. Ook vindt u nog buiten al de
landerijen, natuur-en bosgebieden veel
agrarische bedrijven. De gemeente telt nu ruim
17.000 inwoners en heeft een oppervlakte van
101,78 vierkante kilometer. U kunt Nederweert
ook wel omschrijven als een mooie omgeving
met veel groen om te ontspannen en te
genieten van de natuur. De dorpen Nederweert,
Budschop, Ospel, Ospeldijk, Nederweert-Eind
en Leveroy vormen samen de gemeente.
• Natuur
De gemeente is opgevuld met verschillende
huizen welke zijn omringd door veel groen en is
daardoor zeer geschikt voor de natuurliefhebber.
Er zijn verschillende natuurgebieden te vinden
waaronder de Groote Peel in Ospeldijk, het
Weerterbos in Nederweert en het Sarsven en de
Banen in Nederweert-Eind. Door deze natuurgebieden, en ook door de rest van de gemeente,
lopen verschillende fiets-en wandelroutes. De
routes zijn aangegeven d.m.v. knooppunten.
Vanuit hier kunt u uw routes naar eigen wens
invullen.

• Historische bezienswaardigheden
In de gemeente vindt u ook nog verschillende
historische bezienswaardigheden waaronder het
Brits Militair Kerkhof; dit ereveld in Nederweert
herbergt de graven van 363 gesneuvelde
militairen. De Historische Waterput: vroeger
waren deze twee waterputten in Nederweert
bedoeld voor de openbare drinkwatervoorziening, nu zijn ze een historisch monument
geworden. Het Openluchtmuseum Eynderhoof:
in dit openluchtmuseum in Nederweert-Eind
kunt u beleven hoe de mensen rond 1900
werkten, woonden, leefden en speelden.
• Centrum
In Nederweert vindt u een centrum met een
breed aanbod aan winkels, supermarkten en
cafés. Er zijn ook een paar keer per jaar
evenementen die georganiseerd worden in het
centrum. Ook in de andere dorpen die vallen
onder de Gemeente Nederweert vindt u nog
diverse winkels en bedrijven.
• Bereikbaarheid
Nederweert is gemakkelijk bereikbaar via de A2,
nabij afrit 39. U bent dus ook via de A2 snel en
gemakkelijk in Eindhoven of Maastricht. Nadat u
van de A2 afkomt, komt u terecht op de N275.
Door de provinciale weg te volgen komt u in
Weert of Venlo terecht. Verder vindt u in Weert
nog een treinstation.

