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M E E R S  E N  O M G E V I N G

Meers is een dorp in de Nederlandse provincie Limburg 

met circa 1000 inwoners. Het is een van de vijf kerkdor-

pen van de gemeente Stein, bij de plaats horen ook de 

gehuchten Kleine Meers, Maasband en de buurtschap 

Veldschuur. 

Oorspronkelijk heette de plaats Groot- of Grote Meers 

ter onderscheiding van Kleine Meers, in de volksmond 

wordt deze oude benaming nog vrij regelmatig gebruikt 

en dat is ook te zien aan de gekozen Limburgse naam. 

De letterlijke betekenis van de plaatsnaam Meers is een 

moeras of laaggelegen weideland.

De plaats is gelegen op de oostelijke oever van de 

Maas die met een bocht om het dorp Meers loopt, op-

merkelijk is dat de rivier bij het maken van deze bocht 

weer een klein stukje in zuidelijke richting stroomt. Door 

de aanleg van het Julianakanaal in de jaren twintig 

en dertig van de 20e eeuw kwam Meers ingesloten te 

liggen tussen dit kanaal en de rivier, het dorp wordt met 

Stein verbonden via een brug. Nabij het dorp ligt ook 

de brug van de snelweg E314, de circa twee kilometer 

lange Scharbergbrug. 

Aan de overzijde van de Maas liggen de Belgische 

plaatsen Mechelen aan de Maas en Kotem, deze zijn 

niet direct bereikbaar vanuit Meers. In de nabijheid van 

de Maas is de Bomencirkel van Meers aangelegd.

Meers

Het prachtig gelegen Meers heeft 

ca. 1.000 inwoners en is gesitueerd 

op de oostelijke oever van de Maas die met 

een bocht om het kerkdorp loopt.



MEERS – GROTE STRAAT 60

Op een mooie locatie in het kerkdorp Meers ge-

legen vrijstaand woonhuis met aanbouw, garage 

en tuin. Ruime woonkamer met optimaal tuin 

contact, luxe aanbouwkeuken, bijkeuken, inpandig 

te bereiken garage en slaapkamer met badkamer 

ensuite op de begane grond. 

Kadastrale gegevens/oppervlakte

Meers, sectie D, nummer 1465, 1464, 1724, 1462 

totaal xxxx m2

Adres, plaats 

Grote straat 60

0000 AA  Meers

V R I J S TA A N D  W O O N H U I S

6254

5986

5986

6161

Kadastrale gegevens/oppervlakte

Meers, sectie D, nummer 1465, 

1464, 1724, 1462 totaal xxxx m2 

Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Kadaster

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 21 juli 2015
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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VRIJSTAANDE WONING

Op een mooie locatie in het kerkdorp Meers 

gelegen vrijstaand woonhuis met aanbouw, ga-

rage en tuin. Ruime woonkamer met optimaal tuin 

contact, luxe aanbouwkeuken, bijkeuken, inpandig 

te bereiken garage en slaapkamer met badkamer 

ensuite op de begane grond.

D E  W O N I N G



OMSCHRIJVING VAN HET PROJECT

Dhr. M.A.L.H. Janssen

Verkoopbrochure woning Stein

ONDERDEEL

FORMAAT

SCHAAL 1:100

A2 GETEKEND

DATUM

SP ED

MATEN IN MILLIMETERS EN IN HET WERK METEN EN CONTROLEREN! © ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN AAN PENNINGS ONTWERPT

OPDRACHTGEVER

Dhr. M.A.L.H. Janssen

Aronskelk 120

6181 ML  Stein

PROJECTADRES

Dhr. M.A.L.H. Janssen

Grote Straat 60

6181 NW Elsloo

PROJECTNUMMER

3179
BLADNUMMER

B1_01

ENGELENKAMPSTRAAT 21A

6131 JD SITTARD

+31 (0)46 411 3490

WWW.PENNINGSONTWERPT.NL

INFO@PENNINGSONTWERPT.NL

| |

Bestaande toestand

Plattegrond

A

BB

C
C

A

BB

C
C

V I S U A L I S AT I E  E X T E R I E U R

LOREM IPSUM DOLOR SIT AME

   

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit. Aenean commodo ligula 

eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 

Begane grond



Begane grond Verdieping 1

OMSCHRIJVING VAN HET PROJECT

Dhr. M.A.L.H. Janssen

Verkoopbrochure woning Stein

ONDERDEEL

FORMAAT

SCHAAL 1:100

A2 GETEKEND

DATUM

SP ED

MATEN IN MILLIMETERS EN IN HET WERK METEN EN CONTROLEREN! © ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN AAN PENNINGS ONTWERPT

OPDRACHTGEVER

Dhr. M.A.L.H. Janssen

Aronskelk 120

6181 ML  Stein

PROJECTADRES

Dhr. M.A.L.H. Janssen

Grote Straat 60

6181 NW Elsloo

PROJECTNUMMER

3179
BLADNUMMER

V1_01

ENGELENKAMPSTRAAT 21A

6131 JD SITTARD

+31 (0)46 411 3490

WWW.PENNINGSONTWERPT.NL

INFO@PENNINGSONTWERPT.NL

| |

Plattegrond

W
A

D
A

Keuken

Hal / entree

Slaapkamer 1

Slaapkamer 3Hal

Slaapkamer 2

Bijkeuken

Woonkamer

Garage

BEGANE GROND

Hal/entree met meterkast, toiletruimte en trapop-

gang

Slaapkamer 1 (ca. 14m2) met badkamer ensuite 

(ca. 5m2) voorzien van inloopdouche en vaste 

wastafel gelegen aan de voorzijde van de woning.

Keuken: luxe aanbouwkeuken in hoekopstelling 

voorzien van de navolgende  inbouwapparatuur, 

combi magnetron, koelkast, vaatwasser en 4-pits 

gaskookplaat.

Bijkeuken achter de keuken is de royale bijkeuken 

(ca. 6m2) voorzien van witgoed aansluitingen.

Woonkamer middels de keuken bereikt men de 

royale woonkamer met schuifpui over de volledige 

breedte van de kamer met optimaal tuincontact, 

vanuit de woonkamer is de riante garage te bereik-

en (ca. 28m2) voorzien van een sectionaal poort 

alsook in de achtergevel van de garage.

I N D E L I N G  B E G A N E  G R O N D



I N D E L I N G  B E G A N E  G R O N D

LOREM IPSUM DOLOR SIT AME

   

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit. Aenean commodo ligula 

eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 



V I S U A L I S AT I E  B E G A N E  G R O N D

LOREM IPSUM DOLOR SIT AME

   

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit. Aenean commodo ligula 

eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 

Begane grond

OMSCHRIJVING VAN HET PROJECT

Dhr. M.A.L.H. Janssen

Verkoopbrochure woning Stein

ONDERDEEL

FORMAAT

SCHAAL 1:100

A2 GETEKEND

DATUM

SP ED

MATEN IN MILLIMETERS EN IN HET WERK METEN EN CONTROLEREN! © ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN AAN PENNINGS ONTWERPT

OPDRACHTGEVER

Dhr. M.A.L.H. Janssen

Aronskelk 120

6181 ML  Stein

PROJECTADRES

Dhr. M.A.L.H. Janssen

Grote Straat 60

6181 NW Elsloo

PROJECTNUMMER

3179
BLADNUMMER

B1_01

ENGELENKAMPSTRAAT 21A

6131 JD SITTARD

+31 (0)46 411 3490

WWW.PENNINGSONTWERPT.NL

INFO@PENNINGSONTWERPT.NL

| |

Bestaande toestand

Plattegrond

A

BB

C
C

A

BB

C
C

KEUKEN
Luxe aanbouwkeuken in hoekopstelling 

voorzien van de navolgende  inbouwappa-

ratuur, combi magnetron, koelkast, vaatwas-

ser en 4-pits gaskookplaat.



TUIN

de tuin is op het Oosten gelegen

VERDIEPING

middels de overloop bereikt men de 2 slaapkam-

ers, badkamer en technische ruimte

Slaapkamer 2 (ca. 12m2) 

Slaapkamer 3 (ca. 10m2) voorzien van dakkapel

Badkamer (ca. 5m2) voorzien van inloopdouche, 

vaste wastafel en 2e toilet

Technische ruimte (ca. 1m2) 

standplaats CV combiketel

 

Verder is het object voorzien van:
• hardhouten kozijnen met dubbele         

beglazing
• centrale verwarming
• electra bestaande uit uitgebreide 

groepenkast
• mechanische ventilatie

T U I N  E N  V E R D I E P I N G



Op de voorgestelde verkoop door Kazet Beheer B.V. (hierna: “verkoper”) van het tot 
haar eigendom behorende registergoed, Martinusstraat 21, 21a, 21b, 21c en 21d te 
Holtum (hierna: “registergoed”), is deze disclaimer van toepassing

1.   Het ontvangen van (een kopie van) de verkoopdocumentatie met betrekking 
tot het registergoed, in welke vorm dan ook, impliceert op geen enkele wijze een 
aanbod van de zijde van verkoper, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk door 
verkoper is aangegeven en mag niet worden afgeleid uit de aard of strekking van 
welke mededeling zijdens verkoper dan ook.

Het ter beschikking stellen van verkoopdocumentatie geeft gegadigden geen enkel 
recht op het voeren van enige onderhandeling met verkoper. Onderhandelingen 
geschieden niet op exclusieve basis. Het staat verkoper te allen tijde vrij om terzake 
het te verkopen registergoed gesprekken of onderhandelingen te voeren met 
derden. Exclusiviteit kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden verleend door 
verkoper en kan bijvoorbeeld niet worden afgeleid uit een schriftelijke uitdrukkelijk 
bevestiging dat partijen in onderhandeling zijn getreden. Verkoper kan aan het 
verlenen van exclusiviteit voorwaarden verbinden.
 rende redenen, de verkoopprocedure op ieder door hem gewenst moment tussen-
tijds te staken, aan te passen of met een door verkoper gekozen andere partij een 
overeenkomst te sluiten.

2 .   De in de verkoopdocumentatie opgenomen informatie is uitsluitend bedoeld om 
een geїnteresseerde partij in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen 
naar de juistheid en de volledigheid daarvan. In verband met het vorenstaande 
heeft het volgende te gelden:

• Alle beschrijvingen, afmetingen, foto’s, tekeningen, meerjarenbegrotingen en 
verdere gegevens betreffende de (bouwkundige) staat van het registergoed 
en alle overige gegevens, welke zijn opgenomen in deze verkoopdocumen-
tatie, zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en 
kunnen verstrekt. Deze gegevens kunnen wijzigingen ondergaan. 

• Met betrekking tot de bouwkundige staat van het registergoed kunnen 
afwijkingen bestaan van de in de verkoopdocumentatie opgenomen ge-
gevens betreffende de bouwkundige staat, tekeningen en dergelijke; dit op 
grond van het huidige gebruik of verbouwingen van het registergoed of enig 
onderdeel daarvan.

• Opgemerkt wordt dat er stukken in de verkoopdocumentatie kunnen zijn 
opgenomen die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie van het 
registergoed ten tijde van de bouwkundige oplevering. Afwijkingen hiervan 
zijn mogelijk. 

• De in de verkoopdocumentatie opgenomen foto’s van het registergoed kun-
nen tevens (register)goederen bevatten die niet in de onderhavige verkoop-
procedure betrokken zijn;

• indien uit de verstrekte informatie en/of gegevens direct of indirect een 
oordeel mocht blijken, dan betreft dit een persoonlijk oordeel van verkoper 
en/of derden die door deze zijn ingeschakeld, dit op basis van de thans ter 
beschikking staande gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/of de daaraan 
ten grondslag liggende maatstaven, gehanteerd door verkoper of de hiervoor 
bedoelde derden, kunnen geen rechten worden ontleend.

• De tot en met de datum van ondertekening van een koopovereenkomst bes-
chikbaar gestelde verkoopdocumentatie wordt bij koper c.q. geїnteresseerde 
partijen bekend geacht. Zij kunnen verkoper nimmer aanspreken op het 
niet bekend zijn van informatie die gedurende het verkoopproces aan de 
verkoopdocumentatie wordt toegevoegd.

3.   Tenzij een koopovereenkomst tot stand komt welke uitdrukkelijk andersluidende 
verklaringen en/of garanties van verkoper bevat, mag de informatie in de verkoo-
pdocumentatie niet worden opgevat als enige vorm van garantie ten opzichte van 
de toestand, de waarde en/of kwaliteit van het registergoed en/of de afwezigheid 
privaatrechtelijke of publiekrechtelijke aanspraken van derden of overheden ter 
zake van het registergoed. Op de in de verkoopdocumentatie opgenomen infor-
matie kan door gegadigden c.q. (kandidaat-)kopers in rechte geen beroep worden 
gedaan, noch kunnen derden daaraan enig recht ontlenen.

4.   Geen enkele medewerker van verkoper, geen van de door deze ingeschakelde 
derden, waaronder uitdrukkelijk is begrepen de makelaar, is bevoegd of gemachtigd 
(garantie-) verklaringen te verstrekken of overeenkomsten aan te gaan met 
betrekking tot het registergoed. Een koopovereenkomst komt enkel tot stand door 
bevoegdelijke ondertekening door verkoper en de betreffende koper van een 
daartoe opgestelde overeenkomst. 

5.   Een geїnteresseerde kan zich nimmer jegens verkoper, of door haar inge-
schakelde derden, waaronder uitdrukkelijk is begrepen de makelaar, beroepen op 
de onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet 
of niet voldoende in de gelegenheid is gesteld zich te vergewissen van de juistheid 
en volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet of niet voldoende in 
de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin van het woord te 
verrichten.

D I S C L A M E R
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