
Valkappel 25 
5988 EX Helden
€ 319.000 k.k.
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Alle kenmerken
op een rij

Overdracht

Vraagprijs € 319.000 k.k.

Aangeboden sinds 20 feb 2023

Indeling

Aantal kamers 4

Aantal badkamers 1

Aantal toiletten

Kelder nee

Zolder nee

Garage 2

Aantal woonlagen 3

Ligging

Ligging

Bouw

Woningcategorie woonhuis

Type woning

Soort woning

Kozijnen hardhout, draaikiepramen

Gebied en inhoud

Perceeloppervlak (m²) 228

Woonoppervlak (m²) 110

Inhoud (m³) 472
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Energie

Verwarming

Type warm water

Beglazing dubbel

Isolatie

Energielabel

Energielabel A+, vervaldatum: 15 feb 2033
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Valkappel 25
in beeld
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Omschrijving 
Valkappel 25

Energiezuinig (Energielabel A+), instapklaar halfvrijstaand woonhuis 
met aangebouwde garage.

Omschrijving
Moderne, instapklare halfvrijstaande woning met 3 slaapkamers, royale 
zolder (mogelijkheid 4e slaapkamer) én een fraaie, modern ingerichte 
achtertuin (met verrassend veel privacy). Rustig gelegen in een jonge, 
kindvriendelijke woonwijk op loopafstand van alle dagelijks benodigde 
voorzieningen, scholen en het winkelcentrum van Helden en Panningen.

Indeling
Begane grond
Geheel voorzien van tegelvloer met vloerverwarming.
Entree met hal en trapopgang naar 1e verdieping; meterkast, aansluiting 
vloerverwarming en praktische opbergkast; gedeeltelijk betegelde 
toiletruimte met wandcloset en fonteintje; eet-/woonkamer met open 
verbinding naar de keuken; keuken met L-opstelling welke functioneel is 
ingericht met 4-pits inductiekookplaat (2022), afzuigkap, spoelbak, 
koelkast, vaatwasmachine (2018) en combi oven; loopdeur naar de 
achtertuin.

1e verdieping
Geheel voorzien van pvc vloer.
Overloop met vaste trap naar de 2e verdieping; gedeeltelijk betegelde 
badkamer voorzien van douchebak, closet, en praktisch wastafelmeubel; 
slaapkamer (1) gelegen aan de voorzijde; ruime slaapkamer (2) gelegen 
aan achterzijde; slaapkamer (3) gelegen aan de achterzijde.

2e Verdieping
Geheel voorzien van linoleum vloer.
Bereikbaar middels vaste trap. Ruime bergzolder voorzien van 
gevelraam, cv-opstelling (Nefit 2008), witgoedaansluitingen, 
mechanische ventilatie en veel bergruimte achter knieschot. Gezien de 
grootte van de 2e verdieping biedt deze mogelijkheden voor realisatie 
van een extra 4e slaapkamer.

Garage
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Omschrijving 
Valkappel 25

Functionele garage (6.30 x 3.00 meter) voorzien van een dubbele, 
geïsoleerde openslaande garagedeur (2021) aan opritzijde en loopdeur 
aan tuinzijde.

Tuin
Geheel omsloten achtertuin gelegen op het noorden welke fraai en 
onderhoudsarm ingericht met grote keramische, duurzame tegels, 
natuurgras, borders met beplanting en terras. De tuin aan de voorzijde is 
voorzien van een gemetseld muurtje. Tevens beschikt de woning over een 
eigen oprit voor 2 auto's.

Ligging
Perfecte ligging aan naastgelegen gras-/speelveld op het einde van de 
straat. Achtertuin met optimale privacy. Rustig gelegen in jonge 
kindvriendelijke woonwijk nabij diverse scholen, sportverenigingen en op 
loopafstand van het winkelcentrum van zowel Helden als Panningen. 
Tevens op enkele kilometers afstand van de ontsluitingswegen A67 
Venlo-Eindhoven en welke aansluit op de A2 en A73.

Algemeen/Verbeteringen
•  Zeer energiezuinige woning met energielabel A (gasverbruik 2022: +/- 
600 m3)
•  Woning voorzien van 10 zonnepanelen met 325 Wp vermogen en 
ideale ligging
(2021; opbrengt 2022: +/- 4000 kWh)
•  Geheel voorzien van dak- , muur- en vloerisolatie
•  Geheel voorzien van hardhouten kozijnen en dubbele beglazing (HR++)
•  Ramen 1e verdieping voorzien van horren en raambekleding (plissé)
•  Trapbekleding – sisal (2015)
•  Schilderwerk buiten – deuren en kozijnen (2019)
•  Schilderwerk binnen – deuren en kozijnen (2020)
•  Begane grond geheel voorzien van vloerverwarming; 1e verdieping 
voorzien van hoogwaardige pvc vloer (2020)
•  Achtertuin geheel opnieuw ingericht (2020) met grote, keramische 
tegels, borders en douglas houten schutting aan 2 zijden met betonnen 
palen
•  Overloop 1e verdieping voorzien van airconditioning unit (2021)
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