
 

Kanunnikencour no. 5C te MAASTRICHT 
 

Op een fantastische plek aan de rand van het Vrijthof staat een stijlvol 

appartementengebouw, in 2000 gerealiseerd aan de hand van de bekende 

Luikse architect Charles Vandenhove. Op de tweede verdieping van de rode 

toren is een mooi appartement te koop met twee slaapkamers, wintertuin en 

een vaste parkeerplaats en berging in de ondergelegen garage. De wintertuin 

ligt op het westen en door de vele ramen in de woonkamer kijkt u uit over het 

Kanunnikencour. Uiteraard heeft het gebouw een lift waarbij u gelijkvloers 

kunt wonen. 

 

Vanuit het Kanunnikencour loopt u langs de Sint-Janskerk het Vrijthof op en 

aan de andere zijde bereikt u de Papenstraat. Aan deze straat is ook de ingang 

van de parkeergarage, waar u een vaste plek tot uw beschikking heeft. Vele 

winkels, galerieën, goede restaurants en terrassen in het Jekerkwartier en het 

centrum zijn binnen handbereik. Dit is een plek waar u de sfeer van het 

bourgondische Maastricht optimaal beleeft. 

 

 



 

 

 
 

Bouwjaar : 1999 
Bouwaard : bestaande bouw 
Gebruiksoppervlakte : ±  107m² 
Inhoud : ±  339m

3  
  

Vloeren : betonnen vloeren 
Kozijnen : hardhouten kozijnen 
Verwarming : c.v.-gas op radiatoren  
  (combiketel; Remeha HR bj, 2014, eigendom) 
Warm water : middels combiketel 
Onderhoud : goed  
Isolatie : volledig geïsoleerd 
Servicekosten : € 245,46 per maand (incl. opbouw reservefonds, 
  opstalverzekering, onderhoud gemeenschappelijke ruimtes, 
  opstalverzekering, excl. g/w/e) 
Aanvaarding : in overleg 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

INDELING 
 
Appartementengebouw: 
   
De gezamenlijke entree is aan een rustig, mooi binnenterrein. Uiteraard is er een 
intercomsysteem waardoor u in het appartement kunt horen wie aanbelt. Met de trap 
en lift zijn de bovengelegen verdiepingen en de parkeergarage te bereiken. Hier 
heeft u de beschikking over een vaste parkeerplek en een berging. Ook is hier een 
tweede entree, gesitueerd aan de Papenstraat. 
 
Appartement 2

e
 verdieping:  

 
Dit stijlvolle, lichte appartement heeft een ruime hal van waaruit nagenoeg alle 
ruimtes te bereiken zijn. Rechts in de hal is het gastentoilet met fonteintje en de 
natuurstenen vloer geeft de hal een statige uitstraling. 
 
De zeer ruime woonkamer is bijna 11 meter breed en heeft ramen aan twee zijden, 
waardoor u prachtig uitzicht heeft naar het Kanunnikencour. De wanden en het 
plafond zijn gestuct, de radiatoren zijn voorzien van een ombouw en er ligt een 
visgraat parketvloer. 
 
Aan de westkant is een deur naar de wintertuin; een inpandig balkon met plavuizen 
vloer. Dankzij het grote raam kunt u hier heerlijk in de late middag- en avondzon 
zitten. 
 
Bij het eetgedeelte is de doorgang naar de luxe keuken met een U-opstelling, 
voorzien van een granieten werkblad en diverse inbouwapparatuur: een 
gaskookplaat, afzuigkap, koelkast, vaatwasser en een combimagnetron. Bij het 
raam is een vaste ontbijttafel geplaatst en op de vloer liggen granieten plavuizen. 
Naast de keuken is de bijkeuken, waar de cv-ketel hangt en de wasmachine kan 
staan. 
 
Het appartement heeft twee slaapkamers aan de zuidkant, waarvan een is ingericht 
als kleedkamer. Grote, op maat gemaakte kasten aan twee zijden bieden volop 
ruimte aan uw kleding, schoenen en linnengoed. De hoofdslaapkamer is een fijne, 
grote ruimte waar een tweepersoonsbed en een dressoir alle ruimte hebben. Met 
stucwerk op wanden en plafonds, een massief houten visgraat parketvloer, brede 
vensterbanken en een ombouw om de radiatoren is de hoofdslaapkamer zeer goed 
afgewerkt. Deze vloer ligt ook in de kleedkamer. 
 
Vlakbij de slaapkamers is de badkamer, voorzien van alle comfort. Links in de 
badkamer is het ligbad en aan de rechterzijde zijn de separate douche, 
handdoekenradiator en een tweede toilet. Ook is er een wastafelmeubel met twee 
wastafels, voorzien van een dubbele spiegelkast met verlichting, 

 
 
 



 

 
 
 
Bijzonderheden: 
- Stijlvol torenappartement met ramen aan vier zijden; 
- Alle ramen op het westen en zuiden zijn voorzien van elektrische zonwering; 
- Verwarming en warm water via een HR CV ketel; 
- Twee slaapkamers, waarvan een is ingericht als kleedkamer;  
- Wintertuin aan de westzijde (middag-en avondzon); 
- Parkeerplaats en een berging in de ondergelegen garage;  
- Schriftelijkheidsvereiste: Ter bescherming van de belangen van zowel koper als 
  verkoper, wordt uitdrukkelijk gesteld dat een koopovereenkomst met betrekking tot 
  deze onroerende zaak eerst dan tot stand komt nadat koper en verkoper de 
  koopovereenkomst hebben getekend. 
 

 

 

 

 

 

 

 

VRAAGPRIJS € 545.000,= k.k. 
 

Aan de in deze brochure vermelde informatie en maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. 

  

  
 AMH Makelaars 

Luikerweg 23, 6212 ET Maastricht 

Tel. 043-3540777- info@amh-makelaars.nl 



 

 
 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 



 



 



 

 



 



 

 


