
TOPPER van een woning welke u gezien moet hebben gelegen te Maastricht, Reyershaag 73. 
 
Begane grond: 
Aan de voorzijde van de woning bevindt zich een berging van ca. 5.30m². 
Via de entree is er toegang tot de toiletruimte, de meterkast en de keuken. 
De toiletruimte is geheel betegeld en voorzien van design sanitair met een zwevend toilet en 
fonteintje. 
De ruime open keuken van ca. 15.50m² is voorzien van een luxe, moderne hoekopstelling met hete 
lucht oven, vaatwasser, koelkast met vriesvak, magnetron, afzuigkap en rvs-spoelbak. 
De ruime doorzon living van ca. 42m² is voorzien van een fraai eetkamer gedeelte en een zitgedeelte. 
Het plafond is voorzien van inbouwspots met ingebouwde led verlichting en geluidsboxen (incl. 
installatie). 
Vanuit de living is er middels openslaande deuren toegang tot de zonnige tuin met hierin een 
tuinhuis met berging van ca. 6m² en een overdekt terras. 
De gehele benedenverdieping is voorzien van stucwanden , laminaatvloeren (excl. toiletruimte), 
dubbele beglazing met kunststof kozijnen en rolluiken. (deels elektrisch) 
 
Eerste verdieping: 
Via de overloop is er toegang tot badkamer van ca. 5.60m² en 3 slaapkamers. 
De luxe design badkamer is voorzien van een ligbad, douche, zwevend toilet, grote wastafel en 
design radiator. 
De slaapkamers zijn respectievelijk ca. 12.56m², 11.17m² en 9.25m². 
De gehele verdieping is voorzien van stucwanden en laminaatvloeren (excl. badkamer), dubbele 
beglazing met kunststof kozijnen en rolluiken.  
 
Tweede verdieping: 
Middels vaste trap is er toegang tot een grote 4e slaapkamer van ca. 15m² met dakkapel (uit 2020) en 
een aparte kamer die gebruikt wordt als berging met hier de CV ketel Intergas Compact HRE uit 2021 
(huur) en tevens is hier de wasruimte gerealiseerd met aansluiting voor witgoed. 
De gehele verdieping is voorzien van stucwanden en laminaatvloer, dubbele beglazing met kunststof 

kozijnen en rolluiken. 

Algemeen: 
Bouwjaar: 1980 
Perceeloppervlakte: 184m² 
Inhoud: ca. 387m³ 
Woonoppervlakte: ca. 138m² 
Dakisolatie 
Stucwanden 
Laminaatvloeren 
Dubbele beglazing 
Kunststof kozijnen  
Rolluiken (deels elektrisch) 
4 slaapkamers 
 
 
 

 

 


