
 

Avenue Ceramique no. 146e te MAASTRICHT 
 

Aan de zuidkant van La Forme is dit lichte appartement op de vierde verdieping 
met een loggia en twee ruime slaapkamers in verkoop gekomen. Vanuit de 
masterbedroom kijkt u naar de binnentuin en zowel de woonkamer als loggia 
grenzen aan de rustige Levignelunet. Het appartement heeft ook een 
privéberging in het souterrain. 
 
Het appartement is gesitueerd aan de zonkant van het gebouw waardoor de 
woonkamer, loggia en aangrenzende slaapkamer heel licht en zonnig zijn. Plein 
1992 en het bruisende Wyck zijn vlakbij, evenals de bibliotheek en het 
Bonnefantenmuseum. Het is maar 800 meter lopen naar het trein- en busstation 
en na een kwartier lopen staat u op het Vrijthof. 
 
 

 



 

 
Bouwjaar : 2005  
Bouwaard : traditionele bouw 
Gebruiksoppervlakte : 111 m² 
Inhoud : 148 m3    
Vloeren : betonnen vloeren 
Kozijnen : aluminium kozijnen 
Verwarming : middels stadsverwarming 
Warm water : middels stadsverwarming 
Onderhoud : goed  
Isolatie : compleet geïsoleerd 
Servicekosten : € 163,62 per maand (incl. opbouw reservefonds, 
  opstalverzekering, onderhoud gemeenschappelijke 
  ruimtes, excl. g/w/e) 
Aanvaarding : in overleg 
 

 



 

 
INDELING 
 
Appartementengebouw: 
 
Appartementengebouw La Forme heeft een representatieve, gezamenlijke entree 
van waaruit u met de trap en lift de parkeergarage en het appartement op de vierde 
verdieping kunt bereiken. Het appartement heeft een vaste parkeerplaats en een 
berging in de parkeergarage; ook zijn er een gezamenlijke fietsenberging en een 
goed onderhouden binnentuin. Dankzij de video-intercom en afgesloten 
parkeergarage is La Forme een veilige plek om te wonen.  
 
 
Appartement: 
 
Vanuit de centrale ruimte is de hal van het appartement te bereiken. De nette 
laminaatvloer ligt niet alleen in de hal maar ook in de woonkamer, keuken, loggia en 
slaapkamers. 
 
De woonkamer is aan de zonnige zuidkant gesitueerd. Door de grote ramen, 
waarvan een met Frans balkon, valt veel licht naar binnen. Dubbele deuren geven 
toegang tot de loggia met een Frans balkon aan de zuidkant. Aan de andere zijde 
van de woonkamer is de halfopen keuken, die grenst aan de bijkeuken. De keuken 
heeft een nette hoekopstelling met een extra element, waarin de koelkast en 
combimagnetron zijn ingebouwd. Verder heeft deze keuken een keramische 
kookplaat, afzuigkap en een vaatwasser. In de bijkeuken is onder andere ruimte voor 
de wasmachine, droger en vriezer. 
 
Het appartement heeft twee ruime slaapkamers. Een van de slaapkamers, ingericht 
als slaap-/werkkamer, grenst aan de loggia. De tweede, tevens grootste slaapkamer 
ligt aan de koele noordzijde en heeft een Frans balkon met uitzicht naar de 
binnentuin. 
De inpandige badkamer is ingedeeld met een ligbad, aparte douche en twee 
wastafels. Het toilet met wandcloset en fonteintje zit in een aparte ruimte, te bereiken 
vanuit de hal. 



 

 
Bijzonderheden: 
- Stijlvol, licht en gelijkvloers appartement in het mooie Céramique; 
- Verwarming via stadsverwarming; 
- Privéberging in het souterrain; 
- Twee ruime slaapkamers; 
- Mooie ligging aan de rustige en zonnige zijde van La Forme; 
- Servicekosten € 163,62 per maand; 
- 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 € 425.000,= 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 

mailto:info@amh-makelaars.nl


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


