
 

Witmakersstraat  no. 14B te  MAASTRICHT 
  

Gelijkvloers wonen in het historische centrum van Maastricht; dit is 

uw kans! Dit ruime driekamerappartement met balkon en 

parkeerplaats heeft een mooie ligging in het Jekerkwartier. De 

slaapkamers zijn aan de achterzijde gesitueerd en het appartement 

heeft een vaste parkeerplaats in de parkeergarage. De ruime 

badkamer is recent vernieuwd en u kunt het appartement bereiken 

via een lift. 

 

In de wijk zijn diverse universitaire faculteiten wat samen met de 

restaurants en culturele evenementen zorgt voor een wijk met 

dynamiek. Het Stadspark is op loopafstand en bus 9 zorgt voor een 

goede verbinding met het treinstation. Het Vrijthof, de vele winkels 

en het theater zijn binnen enkele minuten te bereiken. Met de auto 

bent u snel op de snelwegen A2 en A79 richting Luik, Eindhoven, 

Aachen (Aken) Maastricht Aachen Airport. 
 



 

 
Bouwjaar : 1992 
Bouwaard : bestaande bouw 
Gebruiksoppervlakte : 99 m² 
Inhoud : 325 m³  
Vloeren : betonnen vloeren 
Kozijnen : hardhouten kozijnen 
Verwarming : c.v.-gas op radiatoren  
  (combiketel; HR ketel; eigendom) 
Warm water : middels combiketel  
Onderhoud : goed  
Balkon :  3.60 x1.09m gelegen op het zuiden 
Isolatie : dakisolatie, dubbele beglazing 
Servicekosten : € 238,73 appartement en € 40,-- p.m. garage  
  (incl. opbouw reservefonds, opstalverzekering, onderhoud 

gemeenschappelijke ruimtes en voorschot water; excl. gas 
en elektra) 

Aanvaarding : in overleg 
 

 
 



 

INDELING 
 
Appartementengebouw: 
Het appartementengebouw bestaat uit meerdere gebouwen, gesitueerd rondom de 
binnentuin die alleen voor bewoners toegankelijk is. Dit appartement, te bereiken 
met een lift, is gesitueerd aan de voorzijde waardoor de woonkamer en het balkon 
op het zuiden zijn gesitueerd. Bij het appartement horen een (fietsen)berging en een 
vaste parkeerplaats in de parkeergarage. 
 
 
Appartement: 
 
Eerste verdieping: 
 
Het appartement heeft een ruime hal van waaruit de woonkamer, beide 
slaapkamers, de badkamer en de toiletruimte te bereiken zijn. In de hal hangt de 
intercom en er is ruimte om een grote kast neer te zetten. 
Aan de voorzijde is de speels ingedeelde woonkamer met openslaande deuren naar 
het balkon en bij het zitgedeelte ziet u een erker met brede vensterbank. Door de 
grote ramen aan de zuidkant kijkt u naar de karakteristieke bebouwing aan de 
overzijde van de straat.  
 
In de woonkamer is de doorgang naar de keuken met een dubbele wandopstelling, 
voorzien van diverse inbouwapparatuur: een gaskookplaat, afzuigkap, oven, 
vaatwasser en een koelkast. Naast de keuken is de bijkeuken waar onder andere 
ruimte is voor de wasmachine en droger. 
Het appartement heeft twee slaapkamers, gesitueerd aan de achterzijde. Beide 
kamers zijn groot genoeg om in te richten als tweepersoonskamer. De ruime, 
moderne badkamer heeft een grote inloopdouche, kastenwand en een 
wastafelmeubel met spiegelkast. Zowel de wanden als de vloer zijn geheel betegeld 
met grote tegels waardoor de badkamer optisch nog groter lijkt. Naast de badkamer 
is de ruime toiletruimte met fonteintje. 
 
 
Exterieur: 
Vanuit de woonkamer stapt u het balkon op, waar ruimte is om met meerdere 
mensen buiten te zitten. Er ligt een houten vloer en de buitenzonwering zorgt ervoor 
dat u tijdens een warme dag de zon uit het appartement kunt houden, maar er is 
geen buitenzonwering. Wat aan het plafon zit zijn twee elektrische 
verwarmingselementen. U kijkt, net als in de woonkamer, naar de karakteristieke 
gebouwen aan de overzijde van de straat. 
 



 

 
Bijzonderheden: 
- Twee slaapkamers aan de rustige achterzijde; 
- Moderne badkamer met een ruime inloopdouche; 
- Vaste parkeerplaats in de parkeerkelder; 
- Het appartement is te bereiken met een lift; 
- Servicekosten € 278,73 per maand (appartement en 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.n 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 
 
 



 

 



 

 



 



 

 


