
Marcus Aureliushof 2-126, Heerlen

Investment 
memorandum



Algemene 
Informatie

63 Appartementen
Huuropbrengst

€ 368.485,-
Koopsom K.K.
€ 5.750.000,-



Locatie

10 km

20 km

80km

Locatie
Waar Zuid - Limburg

Inwoners in omgeving Ca. 240.000

Stad Heerlen

Inwoners Ca. 86.000

Wijk Bekkerveld/Aarveld

Inwoners Ca. 2.800



Heerlen is qua inwoneraantal de 
vierde gemeente van Limburg

- Gelegen vlakbij het centrum van Heerlen;

- In een groene omgeving;

- Midden in een woonwijk (Bekkerveld/Aarveld);

- Nabij meerdere uitvalswegen;

- Eigen parkeerplaatsen rondom object.

Locatie



Huuropbrengst p/j: €368.485,- incl. 
Leegstand

Koopsom: € 5.750.000,- K.K.
BAR: 6,4% K.K.

Huurvoorwaarden

Soort flat Corridor 

Appartementen 63 losse eenheden - gesplitst
- Atelierruimte
- Garagebox

Woonoppervlakte Ca. 3.015m2 totale opp.

App. Grootte: 40m2 – 75m2

Soort Particulier verhuurd

Huurniveau < €710,- p/m kale huur
Sociale huur
Gem huur: €487,-

Leegstand 2/63 (d.d.01-09-2020)

Energielabel Complex krijgt een upgrade naar 
label C
- Geïsoleerde buitenmuur
- Nieuw dak
- Zonnepanelen

Voorzieningen - Lift
- 2 centrale gas CV ketels, 

2004. (Gereviseerd,2020)
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Contact 
informatie

Sentjens vastgoed 
advisering
H.A.M. Sentjens MRE FRICS RT

06 14 44 33 74
henk@sentjens.com

T.W.K.J.M. Sentjens

06 20 80 03 93
thijmen@sentjens.com

Adres:
Poststraat 19
6461 AW, Kerkrade

Contact

mailto:info@sentjens.com
mailto:thijmen@sentjens.com


Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en
aandacht die wordt besteed aan de
samenstelling van dit werk en de
daarin opgenomen gegevens, kan
Sentjens vastgoed advisering niet
instaan voor de volledigheid,
juistheid of voortdurende actualiteit
van de gegevens. Sentjens vastgoed
advisering aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor enigerlei
directe of indirecte schade, van
welke aard dan ook, die voortvloeit
uit of in enig opzicht verband houdt
met het gebruik van dit document.
Bij het ontwerpen en samenstellen
van dit document is de grootst
mogelijke zorgvuldigheid betracht.
Het kan echter altijd voorkomen dat
gegevens niet meer kloppen of
onjuist staan weergeven. Sentjens
vastgoed advisering kan hier geen
verantwoordelijkheid voor nemen.

Disclaimer


