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‘s-Gravenhage
Warnaarslaan 14

Eengezinswoning gelegen in een kindvriendelijke 
wijk in Ypenburg. De lichte woonkeuken en een 
slaap/werkkamer bevinden zich op de begane 
grond. De woonkamer is gelegen op de eerste 
etage. De luxe gerenoveerde badkamer en nog 
eens 2 slaapkamers liggen op de 2e etage. Je hebt 
ook een voor- en achtertuin met schuur. 

Amsterdam
Gaasterlandstraat 124

Appartement op de 1e verdieping met een woon-
kamer van bijna 40 m². In het appartement zit een 
open L-vormige keuken met inbouwapparatuur. 2 
slaapkamers, een badkamers met een bad, inloop-
douche en dubbele wastafel. Nooit meer zoeken 
naar een parkeerplek met je eigen plaats in de 
parkeerkelder! 

Diemen
Hermelijnvlinder 287

Dit riante 2-kamer appartement in Diemen Noord 
heeft een zeer ruime en lichte woonkamer van maar 
liefst 55 m² met een verbluffend uitzicht over water 
en groen. Er bestaat de mogelijkheid om een extra 
slaapkamer te creëren. De badkamer is voorzien 
van ligbad, douche en wastafel. Het appartement 
beschikt over 2 balkons!

Eindhoven
Lichtstraat 468

Zeer centrale ligging! Dit top appartement ligt mid-
den in het bruisende centrum van Eindhoven. Het 
appartement beschikt over een royale woonkamer 
met gerenoveerde open keuken, 2 slaapkamers en 
een ruim balkon. De keuken, badkamer en toilet zijn 
recent gerenoveerd. Erg luxe: in het complex zit 
een sauna- en fitnessruimte.

€ 1.146,-

€ 1.610,-

€ 1.225,-

€ 1.313,-

Woonopp.      134 m²

Inhoud  370 m³

Kamers  4

Slaapkamers  3

Woonopp.       89 m²

Inhoud  250 m³

Kamers  3

Slaapkamers  2

Servicekosten €30,-

Parkeerplaats  € 140,-

Woonopp.       96 m²

Inhoud   269 m³

Kamers  3

Slaapkamers  2

Servicekosten  € 40,-

Woonopp.  103 m²

Inhoud  312 m³

Kamers  3

Slaapkamers  2

Servicekosten  € 65,-

‘s-Hertogenbosch
Kanseliersplein 21

Luxe afgewerkt penthouse met 3 slaapkamers 
gelegen in het eigentijdse Paleiskwartier. Hier 
geniet je in volle privacy van het ruime appartement 
en zeer royale dakterras met fantastisch uitzicht 
over natuurgebied “De Gement”.

Amsterdam
Eerste Ringdijkstraat 1 M

De woning beschikt over 2 slaapkamers en een 
open keuken met diverse inbouwapparatuur, waar-
onder een vaatwasser en een oven. De badkamer 
is luxueus uitgevoerd met een ligbad, douche en 
wastafel. Bij deze woning hoort een eigen berging 
in de parkeergarage en je kan heerlijk van de zon 
genieten op je balkon! 

Diemen
Klipperweg 4

Deze stijlvolle twee-onder-een-kap woning met 
garage is voorzien van een lichte woonkamer van 
ruim 42 m². De complete keuken met inbouwappa-
ratuur, badkamer met ligbad en douche en het toi-
let zijn in 2021 gerenoveerd. Deze woning beschikt 
over 4 royale en lichte slaapkamers.

Eindhoven
St Trudostraat 2 R

Verrassend ruim nieuwbouwappartement gelegen 
in de bruisende omgeving van Strijp te Eindhoven. 
Dit 3-kamer appartement is voorzien van een hoog-
waardige afwerking in zowel de keuken als badka-
mer. Ideaal voor een starter die er van droomt om 
dicht bij het centrum te wonen.

€ 1.673,-

€ 1.650,-

€ 1.730,-

€ 1.190,-

Woonopp.      123 m²

Inhoud  344 m³

Kamers  4

Slaapkamers  3

Servicekosten  € 60,-

Woonopp.       88 m²

Inhoud  260 m³

Kamers  3

Slaapkamers  2

Servicekosten  € 41,-

Parkeerplaats  € 135,-

Woonopp.      168 m²

Inhoud  471 m³

Kamers  5

Slaapkamers  4

Woonopp.       99 m²

Inhoud  333 m³

Kamers  3

Slaapkamers  2

Servicekosten € 53,- 

April 2021

Amsterdam
Eemlandstraat 13

Appartement op de begane grond met woonkamer 
van 26 m² met toegang tot de tuin. Open keuken 
uitgevoerd met inbouwapparatuur. Verder heb je 
1 slaapkamer met een luxe afgewerkte badkamer 
en separaat toilet. Er is een inpandige berging met 
aansluiting voor de wasmachine. Parkeerplaats 
aanwezig en er is een fietsenstalling. 

Arnhem
Kluizeweg 360

Karakteristiek 3-kamer appartement gelegen in 
Arnhem-Noord met recent gerenoveerde toilet, 
badkamer en keuken. De designkeuken is voorzien 
van al het gewenste moderne inbouwapparatuur 
van ATAG. Rondom het complex kan je vrij parkeren 
en bij de woning heb je een eigen externe berging.  

Eindhoven
Gagelboschplein 478

Wonen op het Gagelboschplein is comfortabel en 
eigentijds. Het appartement is ruim en erg licht! De 
woonkamer staat in open verbinding met de keu-
ken en geeft toegang tot het balkon. De woning 
heeft 2 slaapkamers, badkamer, separaat toilet en 
een extra bergingsruimte. Er zit een mooie laminaat 
vloer in, klaar om in te huizen dus! 

Eindhoven
De Regent 118

Ruimtelijk, modern appartement gelegen op grote 
hoogte met uniek uitzicht. Het appartement is voor-
zien van een gerenoveerde badkamer, keuken en 
toilet. Daarnaast heeft het appartement een riante 
living van 21 m², een gezellige eethoek van 28 m² en 
2 ruime slaapkamers van 15 m² en 9 m².

€ 1.380,-

€ 902,-

€ 1.017,-

€ 1.318,-

Woonopp.       60 m²

Inhoud  168 m³

Kamers  2

Slaapkamers  1

Servicekosten  € 40,-

Woonopp.       91 m²

Inhoud  255 m³

Kamers  3

Slaapkamers  2

Servicekosten  € 40,-

Woonopp.       90 m²

Inhoud  280 m³

Kamers  3

Slaapkamers  2

Servicekosten  € 55,-

Woonopp.       91 m²

Inhoud  249 m³

Kamers  3

Slaapkamers  2

Servicekosten  € 83,-

LIVESTREAM
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LIVESTREAM

ONLINE AGENDA

LIVESTREAM

LIVESTREAM

ONLINE AGENDA



Maastricht
Minckelersstraat 1 C-14

In hartje centrum,  is dit sfeervolle appartement 
gelegen met fantastisch uitzicht over de historische 
binnenstad! Het appartement heeft een woonkamer 
met open keuken en is speels ingedeeld door de 
schuine daken en houten balken. Verder beschikt 
het appartement over 1 slaapkamer, luxe badkamer 
en zowel een inpandige- als externe berging.

Maastricht
Pompenstraat 11 A

In verkeersluwe straat, op loopafstand van het his-
torisch centrum, is dit ruime 3-kamer appartement 
met terras gelegen. Hier heb je alle voorzieningen 
binnen handbereik, en woon je toch heerlijk rustig! 
Het betreft een appartement met een open keuken, 
2 slaapkamers, inpandige berging en een eigen 
berging in het souterrain.

€ 623,-

€ 880,-

Woonopp.       73 m²

Inhoud  191 m³

Kamers  2

Slaapkamers  1

Servicekosten  € 45,-

Woonopp.      80 m²

Inhoud  208 m³

Kamers  3

Slaapkamers  2

Servicekosten  € 28,-

Maastricht
Boschstraat 88 -B 04

Gezellig, knus 2-kamer appartement gelegen vlak-
bij de markt in Maastricht. Het appartement heeft 
een lichte woonkamer met open keuken. De ruimte 
heeft mooie raampartijen die uitkijken over de 
Boschstraat. Er is een inpandige berging aanwezig 
met aansluiting voor de wasmachine 

Maastricht
Sint Annalaan 63 B

Sfeervol 3-kamer appartement gelegen op de 1e 
verdieping, waar je ook met de lift kan komen! Het 
appartement heeft een ruime en lichte living met 
open keuken. De recent gerenoveerde keuken en 
badkamer zijn van alle gemakken voorzien. Verder 
heb je in de woning een afzonderlijk toilet, berging 
en er is nog een extra berging op de begane grond. 

€ 728,-

€ 973,-

Woonopp.       45 m²

Inhoud  117 m³

Kamers  3

Slaapkamers  2

Servicekosten  € 28,-

Woonopp.      95 m²

Inhoud  247 m³

Kamers  3

Slaapkamers  2

Servicekosten  € 45,-

www.vbtverhuurmakelaars.nl

Maastricht
Aubeldomein 27 -A02

Instapklare studio met vide gelegen in de 
Maastrichtse wijk Randwijck, gelegen op steen-
worp afstand van diverse voorzieningen en het 
Openbaar Vervoer. Het is een knusse studio voor-
zien van royale living, met hoge plafonds en veel 
glaswerk. Er zit een badkamer, keuken en berging 
in de studio. Ook heb je een extra externe berging. 

Maastricht
De Cassij 1 B-01

Mooi afgewerkt en instapklaar appartement gele-
gen in hartje Sphinxkwartier te Maastricht, op de 
1e verdieping. De ruime en lichte woonkamer heeft 
een open keuken met toegang tot het balkon. 
Daarnaast heeft het appartement 2 slaapkamers, 
separaat toilet, eigen parkeerplek en zowel een 
inpandige- als externe berging. 

€ 810,-

€ 1.450,-

Woonopp.      51 m²

Inhoud  122 m³

Kamers  2

Slaapkamers  1

Servicekosten  € 50,-

Woonopp.     106 m²

Inhoud  254 m³

Kamers  3

Slaapkamers  2

Servicekosten  € 50,-

ONLINE AGENDA

ONLINE AGENDA

ONLINE AGENDA

ELEKTRONISCH SLOT

ONLINE AGENDA



Nootdorp
Ds. C. Spoorlaan 3

Royale eengezinswoning nabij het centrum van 
Nootdorp. De woning is voorzien van 3 slaapka-
mers en een zolder waar nog een extra slaap/werk-
kamer gecreëerd kan worden. Deze woning heeft 
2 badkamers! De achtertuin is heerlijk van formaat 
waar je ’s middags kunt genieten van de zon. 

Rotterdam
Kruisplein 216

Gelegen in hartje Rotterdam is het complex Calypso 
gelegen, met uitzicht op Rotterdam Centraal. Dit 
ruime 3-kamer appartement biedt alles wat je nodig 
hebt met 2 slaapkamers, luxe keuken met spoel-
eiland en royale badkamer. Luxe in het centrum: 
je hebt eigen parkeerplaats, fietsenstalling en een 
fitnessruimte in het complex!

€ 1.120,-

€ 1.364,-

Woonopp.     138 m²

Inhoud  386 m³

Kamers  5

Slaapkamers  4

Woonopp.      88 m²

Inhoud  240 m³

Kamers  3

Slaapkamers  2

Servicekosten  € 80,-

Nuenen
Willem van de Wakkerstraat 10

Deze ideale eengezinswoning met garage bevindt 
zich in een gezellige en groene woonomgeving. 
De woning heeft een grote achtertuin op het zuid-
westen. De 1e verdieping is voorzien van 3 royale 
slaapkamers en een badkamer. Ook is er een grote 
zolderkamer waar eventueel een 4e slaapkamer 
gerealiseerd kan worden. 

Sittard
Wilhelminastraat 12 -14

Mooi en licht 3-kamer appartement gelegen in het 
complex “Hooghe Steghe” op een uitstekende 
locatie in Sittard. Het appartement heeft een inpan-
dige berging met aansluiting voor de wasmachine 
en een eigen berging in het souterrain. Daarnaast 
heb je ook de beschikking over een eigen parkeer-
plaats op het afgesloten binnenterrein.

€ 1.173,-

€ 885,-

Woonopp.     126 m²

Inhoud  311 m³

Kamers  6

Slaapkamers  3

Woonopp.      105 m²

Inhoud  234 m³

Kamers  3

Slaapkamers  2

Servicekosten  € 84,-

www.vbtverhuurmakelaars.nl/toewijzingscriteria/

Roermond
Kasteel Keverbergstraat 21

De woning ligt in een rustige, natuurrijke wijk vlakbij 
het centrum van Roermond. De woning beschikt 
over een ruime achtertuin en een garage. Op de 
1e verdieping bevinden zich 3 slaapkamers en een 
badkamer inclusief toilet. Middels een vaste trap 
kan je de grote zolderruimte bereiken. Deze zolder-
kamer is naar eigen wens te gebruiken. 

€ 897,-

€ 

Woonopp.      125 m²

Inhoud  295 m³

Kamers  7

Slaapkamers  3

ELEKTRONISCH SLOT

LIVESTREAM
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