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Kenmerken:
• 8 luxe huurappartementen (hogere segment);
• Duurzame, gasloze appartementen;
• Eigen inpandige berging;
• Hoogwaardige afwerking;
• Unieke groene woonomgeving; 
• Tuin uitsluitend voor de bewoners.

N O G  E N K E L E  A P PA RT E M E N T E N  B E S C H I K B A A R !

8 LUXE HUURAPPARTEMENTEN: IN VERHUUR WONEN

Bent u geïnteresseerd in wonen in JOZEF? 
Nog enkele huurappartementen beschikbaar! 
Neem snel contact op met de makelaar:
Peelrand Makelaardij (0478 56 88 46)  
of kijk op www.woneninannapark.nl.

JOZEF is gelegen aan de hoofdentree van het monumentale Annapark.  

In het gebouw worden 8 luxe huurappartementen gerealiseerd. Naast een 

eigen (Frans) balkon krijgt het gebouw een gezamenlijke tuin omsloten door 

prachtige kastanjebomen, taxussen en rhododendrons. Ieder appartement 

krijgt een eigen inpandige berging en eigen parkeerplaats.

BIJZONDER WONEN IN HET PARKH E D E N D A A G S  
W O N E N  M E T  
E E N  H I S T O R I S C H  
T I N T J E

8 RIANTE KOOPAPPARTEMENTEN

Een ontwikkeling van:

Gewoon 
bijzonder!

Na een volledige renovatie krijgt 

paviljoen PIETER haar nieuwe 

functie binnen het Annapark. 

Op de begane grond zijn vier 

praktijk- en/of kantoorruimtes in 

de (maatschappelijke) dienst-

verlening gecreëerd en op de 

verdiepingen komen 8 luxe 

koopappartementen. Prachtige 

en compleet opgeleverde ap-

partementen, verschillend qua 

grootte en indeling met naast 

een ruime woonkamer, 2 (slaap)

kamers. Bij paviljoen PIETER 

staat duurzaamheid voorop.

H E D E N D A A G S  
W O N E N  M E T  
E E N  H I S T O R I S C H  
T I N T J E

WONEN WERKEN ZORG T R A N S F O R M AT I E  I N  VO L L E  G A N G !
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C O L O F O N

Artikelen uit deze uitgave mogen niet zonder toestemming van de uitgever worden overgenomen. De inhoud van dit magazine is 
met grote zorgvuldigheid samengesteld, maar aan de inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend. In verband met een 
wisselend aanbod, is het mogelijk dat we in de periode van druk en verspreiding nog wijzigingen in het aanbod hebben.

VoorwoordDOOR LUUK JANSEN
Bruggen bouwen

Welkom thuis  is een informatief 
lifestyle magazine, bedoeld voor iedereen die 
zich oriënteert op het aan- en verkopen en 
verhuren van onroerend goed.

Uitgever:
Peelrand Makelaardij
Paterslaan 2, 5801 AS Venray
Tel.: (0478) 56 88 46
Mosaïque 6-A, 5854 AZ Bergen
Tel.: (0485) 74 80 08
e-mail: info@peelrand.com
internet: www.peelrand.com
Verspreiding: Peel en Maas,  
Maasduinen Courant & Maasdriehoek
Drukwerk: Van den Munckhof B.V.
Oplage: 28.800 exemplaren
Fotografie: Peelrand Makelaardij
Fotografie coverfoto: Sanne Hendriks 
Fotografie

Er zijn anno 2021 weinig onderwerpen die tijdens een verjaardag 
vaker de revue passeren dan de woningmarkt. Deze kent van 
oudsher al een duidelijke golfbeweging. Zeven magere en zeven 
vette jaren hoor je wel eens. Feit is dat een woningmarkt zelden 
mooi in balans is. Althans, niet gedurende een lange periode. De 
huidige situatie kenmerkt zich door grote vraag en een relatief 
klein aanbod. Voor kopers is het soms een hele uitdaging om 
een geschikte woning te vinden. Door deskundigen op alle 
niveaus wordt flink gedebatteerd over de oorzaak, gevolgen en 
mogelijke oplossingen. Dat er geen simpele oplossing is blijkt 
wel uit het feit dat het “ei van Columbus” nog niet gevonden 
is. In deze editie nemen we jullie graag wat dieper mee in de 
achtergrond van de Noord-Limburgse woningmarkt. Interessant 
leesvoer, en wellicht voor jou wel een reden tot actie! 

Een goede, integere en transparante manier van werken is 
in dergelijke tijden essentieel. Helderheid van processen, 
tijd nemen voor zowel koper als verkoper, “doen wat je zegt 
en zeggen wat je doet”. Het zijn onze handvaten om klanten 
te alle tijden in verschillende marktsituaties op een fijne en 
succesvolle manier van dienst te kunnen zijn. De omslagfoto 
beeldt hierin perfect uit waar we goed in zijn: bruggen bouwen! 

Achter de schermen wordt continue gewerkt om de processen 
die bij het verkopen van een woning aan bod komen verder te 
verfijnen en te verbeteren. 

Denk hierbij aan de nieuwe Peelrand Select (web)App, het 
volledig digitale klantdossier, ondertekenen op afstand, de “Het 
komt Vastgoed” podcast en nog talrijke andere innovaties. Zoals 
jullie van ons gewend zijn zitten we nooit stil!  

Terugkijkend is 2021 wederom een jaar geweest waarin er 
veel gebeurd is op het gebied van woningvastgoed. Diverse 
nieuwbouwprojecten, waaronder de verhuur en verkoop van 
Paviljoen Jozef en Paviljoen Pieter op het Annapark, zijn van 
start gegaan en op de bestaande markt hebben we wederom 
veel mooie verbindingen mogen leggen. Getuige de vele 
positieve verhalen en beoordelingen van onze klanten, mogen 
we met recht dankbaar zijn dat we zo’n cruciale rol spelen op 
zo’n belangrijk levensmoment. 

Ons deskundige team kijkt uit naar een mooi 2022 waarin er op 
allerlei vlakken veel nieuws te wachten staat. Zo komen er een 
aantal fraaie nieuwbouwprojecten aan, waaronder in de diverse 
kerkdorpen. Voor de laatste ontwikkelingen volg je ons op 
Facebook / Instagram. Of: loop gerust eens vrijblijvend binnen! 

Voor nu wens ik iedereen zalige en bovenal gezonde feestdagen 
en een vreugdevol 2022 toe! 



Maak kennis met Maak kennis met 
ons vakkundig team!ons vakkundig team!

Even 

voorstelle
n

Wonen Kandidaat Makelaar 
KRMT 
Team Bestaande bouw

Luuk JansenLuuk Jansen
NVM Makelaar & 
Taxateur RMT-RT
Team Bestaande bouw

Huub JanssenHuub Janssen
Vastgoedadviseur
Team Bestaande bouw

Chris WilschutChris Wilschut
NVM Makelaar & 
Taxateur RMT-RT  
Team BOG

Louis JansenLouis Jansen
Commercieel medewerker 
& Fotograaf
Team Bestaande bouw

Noah BaltussenNoah Baltussen

NVM Makelaar & Taxateur 
RMT-RT, Team Bestaande,  
Nieuwbouw & BOG

Niek HettingaNiek Hettinga

Wonen Kandidaat Makelaar 
KRMT Team Nieuwbouw

Petra van DijckPetra van Dijck--
Claessens Claessens 

Assistent Makelaar ARMT
Team Nieuwbouw

Laura VinkLaura Vink
Nieuwbouw Adviseur
Team Nieuwbouw

Mireille BeteramsMireille Beterams
Fotograaf & Marketing expert 
Team Bestaande bouw

Nicole van EnckevortNicole van Enckevort  

Commerciële Binnendienst 
Team Binnendienst

Marly van AstenMarly van Asten
Assistent Makelaar ARMT
Team Binnendienst

Patricia BastenPatricia Basten Monique CoppusMonique Coppus
Commerciële Binnendienst 
Team Binnendienst

Janneke EversJanneke Evers
JanssenJanssen  

Commerciële Binnendienst 
Team Binnendienst

Jaap Jan KwistJaap Jan Kwist
Allround Klusdienst



5Overige Boxmeer BergenHorst a/d Maas Venray

Peelrand Lifestyle Magazine

luxe inbouwkeuken (voormalige garage), 2 ruime 
slaapkamers en een nette badkamer. 

De diepe, op het noorden gelegen, achtertuin heeft een 
goede privacy door de vrije ligging aan de achterzijde. 
In de achtertuin geniet je heerlijk van je eigen 
verwarmde zwembad.

Heerlijk wonen in een ruim geschakelde woning met 
verwarmd zwembad, vrijstaande berging en een vrije 
achterom! En dat op een prachtig gelegen kavel van in 
de groene woonwijk Veltum. 

De goed onderhouden woning is o.a. ingericht met 
een royale woonkamer,  fi jne woonkeuken met 

€ 279.000 k.k.
Vraagprijs

1976 ca. 128 m2 ca. 427 m3 310 m2 C

Adelbertweg 18Adelbertweg 18
VenrayVenray

Nieuw! 

woonkamer, een fi jne inbouwkeuken, maar liefst 5 
slaapkamers en 2 badkamers. 
De slaap- en badkamer op de begane grond maken het 
mogelijk om hier geheel te wonen op één niveau.
De fraai aangelegde achtertuin met vrije achterom is op 
het westen gelegen waar je in de (na)middag heerlijk van 
de zonnestraaltjes kan genieten.

Wonen met alle voorzieningen op loop-/fi etsafstand! 
Want niet alleen de winkels bevinden zich in de directe 
nabijheid, ook het nationaal park de Maasduinen met 
volop fi ets- en wandelroutes zijn eenvoudig en snel 
bereikbaar.

Dit vrijstaande woonhuis is o.a. ingericht met een riante 

€ 339.000 k.k.
Vraagprijs

1970 ca. 160 m2 ca. 557 m3 357 m2

Jozef Israelstraat 8Jozef Israelstraat 8
BergenBergenOUDE HEERWEG

• 3 ruime kavels 
• royaal woonoppervlakte resp. ca. 92 en 114 m²
• volledig woonprogramma op de begane grond
• indelingsmogelijkheden op 1e verdieping
• indeling en afbouw nog geheel naar wens te bepalen
• wonen volgens de nieuwste wooneisen
• gasloos, duurzaam en energiezuinig
• voldoende eigen parkeerplaatsen

vanaf € 338.500 V.O.N.
Koopprijs

Levensloopbestendig wonenLevensloopbestendig wonen

            
                                                                                                                                                                   

bestek vrijstaande woning - Oude Heerweg 11                                                                                                                                                                                    1 

 
  TECHNISCHE OMSCHRIJVING  

17-4-2021   
 

 
 
 
Nieuwbouw van 1 vrijstaande woning met garage gelegen  
Oude Heerweg 11 te Blitterswijck. Woningtype C. 
 
 
Opdrachtgever: 
ReVeJa B.V. 
D’ohenweg 31 
5926 PD Venlo 
 
 
Architect: 
Architectenbureau Th. Vissers B.V. 
St. Leonardsweg 2    
5861 BR Wanssum 
Reg. Nr. Architectenregister 1.881209.001 
 
Aannemer: 
 
Nog niet bekend, nader in te vullen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze technische omschrijving vormt een geheel met de tekeningen zoals omschreven in par. 
24 van deze omschrijving.

Dit is een ontwikkeling van:
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Toen kwam van het een het ander. Bellen 
voor een afspraak voor een bezichtiging 
en enkele dagen daarna werden wij 
ontvangen door Luuk Jansen van Peelrand 
bij het huis. Enkele dagen daarna 
nogmaals terug voor een 2de bezichtiging 
begeleidt door Luuk. Een oom van mij en 
Jos zijn schoonbroer gingen ook mee op 
ons verzoek. 

Na een adviesgesprek met de bank en 
nadat Luuk onze huizen was komen 
bekijken voor eventueel verkoop, deden 
wij op zondag 9 mei ons bod bij Peelrand 
in de brievenbus. De deadline stond op 12 
mei 12.00 uur, dus toen moest het binnen 
zijn. Die middag zouden wij dan gebeld 
worden wat de uitkomst was. 

Nou dat was echt een spannend moment 
als de telefoon gaat en wij toen te horen  
kregen dat wij het geworden waren. Wij 
waren allebei echt heel blij en emotioneel.

Wij zijn Jos en Hellen en na 5 jaar een 
latrelatie te hebben met ieder een eigen 
huis in Merselo en Overloon vonden 
wij het langzaamaan tijd worden voor 
de volgende stap om samen te gaan 
wonen. 

Steeds vaker hadden we het erover 
hoeveel werk 2 huizen zijn en hoe het 
zou zijn om alles in 1 huis te hebben. 
Mijn voorkeur was het liefste in Merselo 
blijven in het belang van de kinderen en 
Jos vond dat goed, maar wilde niet bij mij 
intrekken. Dan voelde het nog niet van 
samen en daar had hij gelijk in. 

Op een dag heb ik de Peelrand Select app 
aangemaakt en toen schrok ik, want daar 
stond net 1 dag een huis op Grootdorp 88 
te koop in Merselo. Ik heb Jos meteen een 
appje gestuurd dat hij ook eens moest 
kijken op de app, want hij zat thuis in 
Overloon op de bank. 

Op 19 mei tekenden we het voorlopig 
koopcontract en 1 oktober was de 
sleuteloverdracht. 

Onze beide huizen waren ook zo verkocht 
aan jonge starters. Echt heel fi jn dat we 
jonge mensen zo blij hebben gemaakt 
met een eigen huis in hun geboortedorp. 
Daar was de sleuteloverdracht 1 november 
van bij allebei. Alles bij elkaar was het 
een heel proces en ook een heel werk, 
maar dankzij goede begeleiding van Luuk 
Jansen is het allemaal gelukt. 

Echt heel erg bedankt voor alles en ook de 
andere medewerkers van Peelrand.

Groetjes Jos en Hellen

VAN 2 NAAR1
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gerealiseerd. Kortom, aan ruimte geen gebrek!

De woning heeft een onderhoudsvriendelijke achtertuin 
gesitueerd op het noordoosten.
Gelegen aan een rustige, kindvriendelijke straat met 
groenvoorzieningen en speeltuinen in de nabijheid. 
Ideaal voor (een groot) gezin!

Deze verrassend ruime woning is gelegen op een mooie 
en rustige locatie in de buitenring van de wijk Brukske.

Van binnen is de woning heerlijk ruim opgezet waar 
je beschikt over een lichte woonkamer, riante keuken 
met bijkeuken, 4 ruime slaapkamers en een vaste 
trap naar de 2e verdieping waar een 5e slaapkamer is 

€ 285.000 k.k.
Vraagprijs

1973 ca. 135 m2 ca. 523 m3 350 m2

Aubadestraat 15Aubadestraat 15
VenrayVenray

Nieuw! 

Heide
GROENEWEG 22G

€ 395.000 V.O.N.
Koopprijs

Deze nieuw te bouwen vrijstaande 
woning is gelegen nabij het centrum 
van Venray en toch op een landeljk 
gelegen woonstek op de hoek van de 
Groeneweg  en de Rector Coxstraat in 
Heide.

Kenmerken:
• kaveloppervlakte 322 m²
• woonoppervlakte ca. 127 m²
• separaat toilet op 1e verdieping
• 2e verdieping middels vaste trap 

bereikbaar
• ruime garage

Heeft u eigen wensen, laat het ons 
weten en we gaan kijken wat de 
mogelijkheden zijn.

Vrijstaand wonen in Heide

22G Dit is een ontwikkeling van:
aan welke getransformeerd mag worden naar één 
woonhuis en de aangebouwde stal mag de functie 
recreatiewoning krijgen. 

De karakteristieke klusboerderij met authentieke 
elementen is prachtig gelegen in een natuurrijke, 
landelijke omgeving aan de rand van Blitterswijck.

Gaat jouw droom uitkomen? Ga jij deze voormalige 
schuur geheel naar eigen smaak ontwikkelen tot 
(recreatie)woning? Pak nu je kans!

Dorpse historie! Deze karakteristieke boerderij is 
recentelijk gesplitst in 3 onderdelen. Namens onze 
opdrachtgever bieden we de voormalige schuur 

€ 299.000 k.k.
Vraagprijs

1909 ca. 355 m2 ca. 1805 m3 1870 m2

Mgr. Martensstraat 21AMgr. Martensstraat 21A
BlitterswijckBlitterswijck
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Na 15 jaar heerlijk te hebben gewoond op de 
Nicolaashof 9 in de wijk Veltum in Venray 
was het voor ons tijd voor de volgende stap.

Een woning bouwen op een fi jne mooie plek is 
iets waar je best wat tijd voor uit mag trekken.
Graag willen we in de gemeente Venray blijven 
wonen.

Samen met het team van Peelrand hebben we 
onze wensen besproken en zijn we gestart met 
de verkoop van onze woning.

In deze tijd lijkt dat heel eenvoudig maar het is 
nog best heel veel werk!

Huub Janssen had onze oude woning 15 jaar 
geleden ook al verkocht echter was dat toen 
een hele andere tijd. Vraag en aanbod is nu 
totaal anders.

Na 10 dagen, 4 dagen van bezichtigingen en 44 
geïnteresseerden was de verkoop snel rond.

Wij hebben de samenwerking met Peelrand 
wederom als erg prettig ervaren, professioneel, 
vriendelijk, korte lijnen zo zou je het als beste 
kunnen omschrijven.

Rene & Cindy & Laura 
Kivits

VERKOCHT  NICOLAASHOF 9
In ieder geval

hypotheekadvies

“Wat zijn mijn spaardoelen? 
           Voor mezelf? En voor mijn kinderen.”

“Op eigen benen 
                en nu?” 

“Wat is mijn scenario
                bij overlijden?”

info@vande-mortel.nl
www.vande-mortel.nl

V E R Z E K E R I N G E N   |   H Y P O T H E K E N   |   R E G I O B A N K

I N  E L K E  F A S E  V A N  J E  L E V E N
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VERKOCHT MARTERSTRAAT
nuttige tips op met betrekking tot 
het verkoopklaar maken van de 
woning. De aangeleverde checklist 
“Maak uw woning gereed voor foto-/
video-opname” was daarbij een nuttig 
hulpmiddel. 

Een week later werden we ’s avonds 
op het kantoor in Nieuw Bergen 
uitgenodigd voor een analyse van 
de huidige woningmarkt en het 
bespreken van de waardebepaling. 
Niek als beëdigd taxateur gaf een 
duidelijke digitale presentatie 
waarna wij een reëel  beeld hadden 
van de waarde en het verkooptraject. 
We hebben toen ook een afspraak 
gemaakt voor de opname van de 

Vijf jaar geleden, bij de bezichtiging 
van een woning, maakten 
wij kennis met Peelrand als 
verkopende makelaar. Omdat wij 
bij de bezichtiging toen zo goed en 
vakkundig begeleid werden, was de 
keuze voor Peelrand bij de verkoop 
van onze woning aan de Marterstraat 
in Nieuw-Bergen snel gemaakt. 
Daarbij was ook een afweging dat 
Peelrand zowel in Venray als in 
Bergen is vertegenwoordigd en 
veel woningen in de regio verkocht 
heeft.

Het kennismakingsgesprek met Niek 
eind juli, wat tevens een inspectie 
van de woning was, leverde zeer 

woning.

Een welkome 
verrassing was 
de mogelijkheid 
om de 
verhuisbus van 
Peelrand te 
gebruiken. Onze 
dochter, die in 
de Marterstraat 
gewoond had en 
naar Zwolle is 
verhuisd, heeft 
daar dankbaar 
gebruik van 
gemaakt.

Wij waren een 
week eerder dan 
gepland, gereed 

met het verkoopklaar maken van de 
woning, maar dat was voor Peelrand 
geen enkel probleem ondanks de 
minimale vakantiebezetting op dat 
moment. Huub en Noah kwamen de 
opname doen en het beeldmateriaal 
(foto’s, 360° foto’s en video) maken. 

Omdat wij persoonlijk graag mee 
“in control” zijn, vonden we de 
samenwerking tussen de fotograaf en 
onszelf tijdens de fotoshoot perfect. Bij 
het opstellen van de verkoopbrochure 
werden onze  wensen meegenomen en 
er kwam snel een perfect eindproduct 
beschikbaar.

Dit was het moment dat de woning 

in de markt werd gezet en kwam 
Nieks voorspelling uit! Via diverse 
kanalen stroomden de verzoeken 
tot bezichtiging bij Peelrand binnen. 
Direct werden er diverse dagen 
gereserveerd zodat iedereen de kans 
had de woning te bezichtigen. Dat 
Peelrand een makelaarskantoor is 
waar de onderlinge samenwerking 
uitstekend is, werd toen des te meer 
duidelijk. De dertig (!) bezichtigingen 
in twee weken tijd, ook in de avonden 
en een hele zaterdag, werden altijd 
vakkundig begeleid door Chris, Louis 
of Niek. Dit is tekenend voor de 
fl exibiliteit en samenwerking binnen 
Peelrand. Sommige geïnteresseerden 
konden zelfs meerdere bezichtigingen 
doen. Na afl oop van een serie 
bezichtigingen was er altijd een 
telefonisch overleg zodat we goed op 
de hoogte gehouden werden.

Na de bezichtigingen volgde de 
biedingsperiode. Op het moment dat 
de biedingsperiode gesloten was, 
kwamen wij voor een tweede maal bij 
Niek op kantoor samen. De biedingen 
werden besproken en zijn expertise 
maakte ons de keuze makkelijk. Op 
datzelfde moment gingen collega’s 
telefonisch contact opnemen met 
de “uitverkorene” en werden ook  
alle andere personen die een bod 
uitgebracht hadden afgebeld. 

Na een paar dagen ontvingen we de 
concept koopovereenkomst 
en de week daarop werd de 

koopovereenkomst gezamenlijk 
met de kopers op het kantoor van 
Niek getekend. Dit was een prettige 
gelegenheid om met de kopers 
persoonlijk kennis te maken, wat een 
goede uitgangspositie was voor de 
rest van het traject.

De inspectie van de woning 
voorafgaande aan het bezoek aan 
de notaris werd soepel en vakkundig 
door Chris begeleid.

Kortom, wij zijn zeer tevreden met de 
service die door alle medewerkers van 
Peelrand, makelaars en binnendienst, 
is verleend.

Parallel aan de verkoop van de 
Marterstraat, waren wij bezig met 
de aankoop van een woning in 
Zwolle. Daarbij werd ons duidelijk 
dat goede begeleiding bij de 
verkoop en aankoop van woningen 
niet altijd vanzelfsprekend is. Onze 
ervaringen daar zijn: slechts beperkte 
mogelijkheden tot bezichtigen, niet 
altijd een betrokken of vakkundige 
makelaar bij de bezichtiging en soms 
twee dagen voordat het resultaat van 
de bieding bekend wordt gesteld. Het 
persoonlijk contact met zowel koper 
als verkoper en de fl exibiliteit maken 
Peelrand bijzonder.

Fiona en Egbert Teeuw

9
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18 jaar geleden streken we neer in het 
mooie Meerlo,  om samen een toekomst 
te beginnen. Inmiddels zijn we gezegend 
met 3 pubers, waardoor een nieuwe fase 
in ons leven aanbrak met middelbare 
scholen, kinderen die op stap willen, 
toekomstdromen van een praktijk aan huis… 
Het werd daardoor tijd voor een groter huis, 
op een nieuwe plek. 

Al zoekende naar ons nieuwe thuis kwamen we 
als potentiële koper met Peelrand in aanraking. 
Peelrand viel ten opzichte van andere 
makelaars op door hun kundige, maar vooral 
eerlijke verhaal. Niet alleen werden de mooie 
punten van een woning in het licht gezet, 
ook werd aangegeven waar er nog werk aan 
de winkel zou zijn. Zelfs werd de tip gegeven 
om een woning opnieuw te bekijken met een 
bouwkundige. Dat gaf enorm veel vertrouwen.

Uiteindelijk hebben we ons nieuwe droomhuis 
via een particuliere weg aangekocht. Door de 

fi jne ervaring die we met 
Peelrand hadden hoefden 
we geen moment te 
twijfelen om voor hen 
te kiezen als verkopend 
makelaar van onze 
huidige woning. 

Ook aan de verkopende 
kant van de tafel zijn 
we erg tevreden over 
de ondersteuning die 
Peelrand ons geboden 
heeft. De communicatie 

was snel en informeel. We kregen duidelijke 
aanwijzingen hoe we ons huis op zijn állerbest 
verkoopklaar konden maken voor de Funda 
foto’s en brochure. Door deze tips op te volgen 
stond onze woning als een prachtig plaatje in 
de Peelrand app. Zó mooi dat het tijdens de 
eerste bezichtigingsdag direct is verkocht, 
zonder dat de brochure klaar was, of het huis 
Funda had bereikt. 

Ook in de afrondende fase van de verkoop zijn 
zowel wij, als de nieuwe bewoners ontzettend 
prettig door Peelrand begeleid. De nieuwe 
bewoners staan te popelen om hun nieuwe plek 
te betrekken. Wij wensen hen alle woongeluk 
toe op deze fi jne plek. En wij… wij hebben ons 
hele huis in dozen gepakt. Wat een karwei. 
We zijn dan ook blij dat we volgende week de 
Peelrand bus een dagje mogen gebruiken om 
ontelbare ritjes van Meerlo naar Leunen te 
maken.

Paul en Monique Engelen

TIJD VOOR EEN NIEUW FASE 

Gashaard op Propaan

Het nieuwe duurzaam 
voor Sfeer en Comfort

Voor meer informatie ga 
naar www.jewagas.com 
en download het E-book

Voor meer inspiratie kijk op
www.cosyheat.nl of kom 
naar de showroom
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de 2e verdieping waar middels een dakopbouw een 4e, 
ruime (slaap-)kamer is gerealiseerd. Ook op de begane 
grond is door een uitbouw veel leefruimte gecreëerd. 
De lange oprit met vrijstaande garage zorgt dat de 
hobbyist of autoliefhebber hier zich helemaal thuis 
voelt. Kortom, een woning met veel leefruimte en 
mogelijkheden voor de toekomst! 

In een rustige, groene woonomgeving ligt deze twee-
onder-een-kapwoning met een zonnige, privacy 
biedende achtertuin. Het centrum van Bergen met alle 
noodzakelijke voorzieningen en het Nationaal Park “De 
Maasduinen” met volop fi ets- en wandelroutes zijn op 
loopafstand gelegen. 
De woning heeft 3 slaapkamers en een vaste trap naar 

€ 265.000 k.k.
Vraagprijs

1965 ca. 139 m2 ca. 449 m3 271 m2

Baron de Liedelstraat 12Baron de Liedelstraat 12
BergenBergen

voor een brede doelgroep geschikt: kantoor of praktijk 
aan huis, mantelzorg, wonen op één niveau, een paard 
aan huis laten lopen. Het is is allemaal mogelijk! In 
de tuin staat een extra bijgebouw van ca. 3,5x5 m om 
gewoon gezellig te zitten maar ook geschikt om te 
werken aan huis. Kortom: een family-house dat u zeker 
moeten komen zien!

Op toplocatie aan de rand van de groene wijk Veltum 
in Venray staat dit sfeervolle, uitstekend onderhouden 
vrijstaande woonhuis op een schitterend perceel 
van 5.825 m². Het pand is in het milieuvriendelijk en 
energiebesparend Finn-logs systeem gebouwd. Door de 
(onderkelderde) riante aanbouw uit 1998 en de ruime 
vrijstaande garage/stal van ca. 6,5x12 m is het pand 

€ 639.000 k.k.
Vraagprijs

1990 ca. 205 m2 ca. 705 m35825 m2

Vliezenweg 1Vliezenweg 1
VenrayVenray

Nieuw! 

Verbouwing  
financieren? 
Misschien is oversluiten een mogelijke 
oplossing voor jou!

Heb jij de wens of plannen om jouw woning te verbouwen, 
maar duurt sparen te lang om het geld bij elkaar te 
krijgen?  Dan kun je ervoor kiezen om jouw verbouwing 
te financieren door je huidige hypotheek te verhogen.                             
Maar misschien is oversluiten in jouw geval wel gunstiger. 
In geval van oversluiten profiteer je gelijk van de lage huidige 
hypotheekrente en heb je eveneens geld beschikbaar voor 
de gewenste verbouwing. 

Ontdek welke mogelijkheid voor jou het beste is door een 
vrijblijvend oriëntatiegesprek aan te gaan met een van onze 
adviseurs.

Huis & Hypotheek Noord Limburg

Horst | Venray | Venlo

(077) 399 92 52 | noordlimburg@huis-hypotheek.nl

Vrijstaand bouwen!

De kavel wordt verkocht met een vergund bouwplan 
voor een levensloopbestendige woning. 

Uiteraard kan de woning ook naar eigen idee gebouwd 
en ontwikkeld worden. 

Altijd al zelf de touwtjes in handen willen hebben om 
jouw vrijstaande droomhuis te (laten) bouwen? 

Op een steenworp afstand van het centrum van Venray, 
ligt deze royale bouwkavel van 1.319 m² op het zonnige 
zuiden, aan de rand van nieuwbouwwijk de Brabander. 

€ 325.000 k.k.
Vraagprijs

Bouwkavel Buizerdlaan 11Bouwkavel Buizerdlaan 11
VenrayVenray

Nieuwbouw! 
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Droom je al een tijdje over een nieuwe 
woonkeuken of een aanbouw voor meer 
woonruimte? Of ben je als ondernemer 
op zoek naar een gezonde en eff iciënte 
kantoorinrichting die jouw medewerkers 
inspireert en motiveert? Samen gaan wij op 
zoek naar op maat gemaakte oplossingen die 
jouw woon- of werkgenot verhogen. 

Bij jou thuis of in onze broedplaats leren wij 
je graag beter kennen en bespreken wij alle 
wensen, behoeften en eventuele, huidige 
ongemakken. Wij luisteren aandachtig naar 
jouw verhaal, zodat wij je écht verder kunnen 
helpen. Ons deskundig team neemt jou, 
eventueel samen met een architect, vervolgens 
bij de hand van ontwerp tot realisatie en zorgt 
voor de nodige inspiratie.

Er is namelijk zoveel te kiezen. Welke inrichting 
past bij jou en hoe gebruik je kleuraccenten en 
bijvoorbeeld sfeerverlichting om het helemaal 
naar jouw zin te maken. Maar ook de keuzes 
voor een nieuwe keuken en badkamer. Welke 
tegels en kleuren?  Welke inbouwapparatuur 
wil je gebruiken om de heerlijkste maaltijden op 
tafel te zetten. Want uiteindelijk gaat het erom 
dat jij woont in een woning die helemaal bij jou 
past.

Met de bijzondere interieur en bouwservice 
verzorgen de specialisten van Claessens 
Interieur en bouwprojecten de ontwerpen 
van jouw verbouwplannen, eventuele 
maatwerkoplossingen, de verlichting en 
mogelijk zelfs de meubels. Wij kunnen je al 
het werk uit handen nemen, waarbij jijzelf 
uiteraard de regie behoudt. En aangezien 
Claessens Interieur en bouwprojecten alles 
in huis heeft om de verbouwing qua indeling 
en inrichting volledig te verzorgen, hoef jij niet 
met verschillende bedrijven of disciplines te 
werken of zelf de diverse werkzaamheden qua 
planning op elkaar af te stemmen.

Luisteren, inspireren en vakwerk leveren. Samen gaan we op zoek naar op maat 
gemaakte oplossingen die jouw woon- of werkgenot verhogen.

Luisteren, Inspireren, Vakwerk leveren!

Blijf op de hoogte van het meest 
recente woningaanbod!

Log in via de mobiele website 
peelrandselect.com

Peelrand Select AppPeelrand Select App



13Overige Boxmeer BergenHorst a/d Maas Venray

Peelrand Lifestyle Magazine

Heidse Peelweg 40
5813 AJ  Ysselsteyn

0478-541919
info@peterclaessens.nl

1. LUISTEREN
Het begint met goed luisteren. Tijdens 
een eerste afspraak bij jouw thuis 
of in onze Broedplaats leren wij je 
graag beter kennen en bespreken wij 
alle wensen, behoeften en eventuele, 
huidige ongemakken. Op basis 
hiervan stellen wij een ‘Programma 
van Wensen’ op dat helemaal past bij 
jouw manier van wonen.

2. INSPIREREN
In onze Broedplaats zetten wij 
samen de volgende stap. Onze 
specialisten presenteren op basis 

van het ‘Programma van Wensen’ de eerste 
ontwerpen, waarna wij samen de ontwerpen 
en ideeën verder aanscherpen en nog beter 
laten aansluiten bij jouw wensen. Tijdens deze 
Broedplaats-sessie zorgen wij voor voldoende 
inspiratie, zodat jij de juiste keuzes kunt maken. 
Van het indelen van ruimten naar de keuze 
voor juiste materialen, van het kleurenpalet tot 
het bestekmandje in jouw nieuwe vaatwasser. 
Alles wordt tot in detail besproken, zodat het 
eindresultaat aan al jouw wensen voldoet.

3. VAKWERK LEVEREN
Onze specialisten zijn allround inzetbaar, 
stellen zich fl exibel op en zijn betrokken bij de 
werkzaamheden aan jouw woning. Op basis 
van de defi nitieve plannen, verrichten wij alle 
werkzaamheden die nodig zijn. Niet alleen 
werken wij toe naar het gewenste eindresultaat, 
ook zorgen wij voor een nette werkomgeving, 
waarbij we eventuele overlast tot een minimum 
beperken. Wij zijn pas tevreden als jij dat ook 
bent.

KEUKEN
De keuken wordt vaak gezien als de hart en ziel 
van een woning, het vormt een basis voor het 
gehele interieur. Bij een eerste gesprek wordt 
dan ook meteen een start gemaakt met het 
samenstellen van jouw ‘droomkeuken’. Hierin 
kijken wij niet alleen naar de sfeer die jij neer wilt 
zetten, maar beginnen wij bij hoe jij de keuken 
wenst te gebruiken. Een logische en werkbare 
indeling vormt daarin de basis, aangevuld met de 
juiste apparatuur. En ten slotte de materialisatie, 
die natuurlijk naadloos moet aansluiten op het 
sfeerbeeld van jouw woning. Aan de hand van 
moodboards / stijlen doorlopen wij samen met 
jou stap voor stap het traject. 

Wordt het bijvoorbeeld een landelijke keuken 
van eiken fi neer, een moderne keuken van 
Arpa Fenix of één van de vele andere opties. 
Uiteindelijk laten wij het resultaat zien met een 
3D-visualisatie, zodat jij een goed beeld krijgt 
van jouw nieuwe keuken.

GEÏNTERESSEERD?
Hebben wij jouw interesse gewekt? Vraag 
vrijblijvend naar de mogelijkheden van de 
bijzondere bouw & interieur service bij Peter 
Claessens Interieur en bouwprojecten. 

Over ons
We zijn een bedrijf dat barst van ambitie, vakkennis en inspiratie. Dagelijks werkt dit team, 
bestaande uit 20 vakmannen met verschillende expertises, met veel plezier samen met onze 
ontwerpers en eventuele architecten aan uitdagende opdrachten. Één van die uitdagende 
projecten kan bijvoorbeeld jouw keuken zijn.

Werkwijze
In verschillende stappen zorgen wij er 
samen voor dat jouw woning helemaal naar 
wens wordt opgeleverd:
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8 RIANTE KOOPAPPARTEMENTEN

Een ontwikkeling van:

Gewoon 
bijzonder!

Na een volledige renovatie krijgt 

paviljoen PIETER haar nieuwe 

functie binnen het Annapark. 

Op de begane grond zijn vier 

praktijk- en/of kantoorruimtes in 

de (maatschappelijke) dienst-

verlening gecreëerd en op de 

verdiepingen komen 8 luxe 

koopappartementen. Prachtige 

en compleet opgeleverde ap-

partementen, verschillend qua 

grootte en indeling met naast 

een ruime woonkamer, 2 (slaap)

kamers. Bij paviljoen PIETER 

staat duurzaamheid voorop.

H E D E N D A A G S  
W O N E N  M E T  
E E N  H I S T O R I S C H  
T I N T J E

WONEN WERKEN ZORG T R A N S F O R M AT I E  I N  VO L L E  G A N G !
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Kenmerken:
• 8 luxe huurappartementen (hogere segment);
• Duurzame, gasloze appartementen;
• Eigen inpandige berging;
• Hoogwaardige afwerking;
• Unieke groene woonomgeving; 
• Tuin uitsluitend voor de bewoners.

N O G  E N K E L E  A P PA RT E M E N T E N  B E S C H I K B A A R !

8 LUXE HUURAPPARTEMENTEN: IN VERHUUR WONEN

Bent u geïnteresseerd in wonen in JOZEF? 
Nog enkele huurappartementen beschikbaar! 
Neem snel contact op met de makelaar:
Peelrand Makelaardij (0478 56 88 46)  
of kijk op www.woneninannapark.nl.

JOZEF is gelegen aan de hoofdentree van het monumentale Annapark.  

In het gebouw worden 8 luxe huurappartementen gerealiseerd. Naast een 

eigen (Frans) balkon krijgt het gebouw een gezamenlijke tuin omsloten door 

prachtige kastanjebomen, taxussen en rhododendrons. Ieder appartement 

krijgt een eigen inpandige berging en eigen parkeerplaats.

BIJZONDER WONEN IN HET PARKH E D E N D A A G S  
W O N E N  M E T  
E E N  H I S T O R I S C H  
T I N T J E
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Op het Annapark staan verschil-

lende karakteristieke panden. 

Deze worden stuk voor stuk  

gerenoveerd en omgetoverd tot 

woon- en werkplekken. De voor-

zieningen die nog gerealiseerd 

gaan worden (denk aan onder 

 andere kleinschalige horeca, zorg 

en wonen), de korte afstand tot 

het centrum van Venray en de uit-

stekende ontsluiting naar de snel-

weg… Werken op het unieke  

Annapark uitkijkend op een prach-

tig groen park met bosschages en 

een groot aantal monumentale 

bomen. Zo wilt u uw klanten ook 

ontvangen toch?

WERKEN

Dáár wilt u uw 
klanten ontvangen
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VERHUURINFORMATIE
Boek en Offermans: (0478) 63 69 22

CENTRUMGEBOUW: 
•  Verhuur kantoor- en praktijkruimten. 

Nog 200 m2 beschikbaar!

•  Verkrijgbaar in uiteenlopende 

oppervlakten, waar u kunt werken  

op een bijzondere locatie,  

midden in het groen.

PIETER: 
• Hoogwaardig afgewerkt; 

• Privé tuin / gezamenlijke tuin;

• Parkeren aanwezig;

•  Centraal gelegen in het groen;

•  4 kantoor- / praktijkruimten 

Ruimte 1: 137 m2 VVO 

Ruimte 2: 128 m2 VVO 

Ruimte 3: 152 m2 VVO 

Ruimte 4: 79 m2 VVO

A N N A’ S  H U I D I G E  A A N B O D
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& Petra van Peelrand Makelaars gepland. 
Toen begon het, toen gebeurde het 
gewoon en toen ging het snel en vanzelf.

We werden erg enthousiast door het 
geweldige gesprek met Petra. Na de 
spanning van de toewijzingsfase kregen 
we tot onze grote verassing een prachtige 
vrijstaande woning toegewezen. Wauw! 
Maar we hadden ons helemaal niet 
verdiept in de verkoop van onze woning 
en hier kwam het prachtige professionele 
team van Peelrand echt van pas.

We hadden goed contact met Petra voor 
het project Annahaeghe en we leerden 
veel meer mensen van het team kennen. 
Luuk van Peelrand kwam op korte termijn 
met ons praten over de verkoop van onze 
woning aan de Sperwerstraat. De stappen 
van de verkoop werden snel, concreet en 
tactisch besproken. We kregen geweldige 
adviezen over hoe en wanneer we welke 
stappen zouden gaan zetten en dat wekte 
veel vertrouwen dat Peelrand Makelaardij 
dit ook voor ons kon gaan doen.

Soms gebeurt het gewoon. Niet op 
zoek, niet precies weten wat je wil, niet 
precies weten wat kan, niet precies 
weten wat mag. Dan is het geweldig om 
in aanraking te komen met een team 
gepassioneerde kenners, zoals die bij 
Peelrand Makelaardij.

Het was een leuk jaar waarin wij niet 
van plan waren om ons huis te verkopen, 
niet van plan waren een huis te kopen 
en niet van plan waren om te werken 
met Peelrand. We rolden van glimlach 
in nieuwsgierigheid en van verrassing in 
opwinding.

Conny en ik wonen al 10 jaar heerlijk 
samen in Venray met onze 2 kinderen 
in de wijk “Aan den Heuvel”. Toen we 
op nieuwjaarsdag dit jaar via de oude 
Overloonseweg aan het wandelen waren, 
gingen we kijken naar het gestarte project 
Annahaeghe waar mijn ouders een huis 
gekocht hadden. Door de prachtige ligging 
en enthousiasme van mijn ouders hebben 
we toen maar eens een kennismaking met 

In het verkooptraject werden we geweldig 
begeleid. Alle afspraken en documenten 
werden online toegankelijk gemaakt 
en telefonisch was het kantoor altijd te 
bereiken. Of het nu de adviesgesprekken 
met Luuk waren, de professionele 
aanpak van de foto’s van Noah, de 
kopersbegeleiding van Chris en Luuk 
samen, de telefoongesprekken en 
planning met Marly en Janneke, het voelde 
voor ons altijd als een gepassioneerd 
team dat ingespeeld was op elkaar en 
die voor ons klaar stond om ons door het 
proces te begeleiden.

Naast de professionele aanpak, het goede 
advies en het geweldig resultaat dat 
Peelrand geboekt heeft voor ons werd 
er altijd fl exibel omgegaan met onze 
wensen en was er veel ruimte voor onze 
eigen richting. 

In een jaar waarin wij niet op zoek 
waren naar een woning heeft het team 
van Peelrand Makelaardij voor ons het 
volgende mogelijk gemaakt. Zij hebben ons 
de mogelijkheden voor ons toekomstige 
droomhuis laten zien. Zij hebben ons 
realistische scenario’s geschetst over hoe 
het kon gaan lopen dit jaar. Zij hebben 
geweldig ons huis verkocht waar we 
nog lange tijd in konden blijven wonen. 
Zij hebben ons spannende momenten 
bezorgd bij aankoop en verkoop, die ons 
een jaar met opwindende momenten 
heeft bezorgd.

Bedankt Petra, Luuk, Chris, Noah en alle 
andere collega’s die ons hierbij hebben 
geholpen. Door jullie gaan we volgend 
jaar verhuizen naar een droomhuis dat we 
nooit voor mogelijk hielden.

Liefs, Conny en Addy

NIET OP ZOEK, TOCH VERHUIZEN...
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MARKTONDERZOEK
WONINGMARKT
NOORD-LIMBURG

In dit artikel nemen we je graag mee in de 
marktontwikkeling van Noord-Limburg. 

De woningmarkt is een veel besproken 
onderwerp. Dat maakt het extra interessant om 
aan de hand van werkelijke cijfers een beeld te 
vormen. De statistiek is bedreven binnen de NVM, 
onze branchevereniging. We hebben getracht 
enkele conclusies te trekken uit deze gegevens. 
Of terwijl: voer voor inhoudelijke gesprekken!

NVM Woningmarkt kwartaalcijfers Noord-Limburg | 3e kwartaal 2021

Aantal in aanbod Aantal in aanbod 2020-3 2021-2 2021-3 %-jr. %-kw Aantal in aanbod

Tussenwoning 41 27 29 -30% 6%
Hoekwoning 38 17 21 -45% 22%
2-onder-1-kap 56 39 41 -28% 4%
Vrijstaand 184 98 89 -52% -10%
Appartement 38 25 20 -46% -19%

Totaal 357 206 199 -44% -3%

Vraagprijs Vraagprijs 2020-3 2021-2 2021-3 %-jr. %-kw Vraagprijsontwikkeling 
(x 1.000 euro)
Tussenwoning 221 238 238 7,7% 0,0%
Hoekwoning 257 315 284 10,4% -9,9%
2-onder-1-kap 267 290 302 13,1% 4,0%
Vrijstaand 585 562 629 7,6% 12,0%
Appartement 274 280 273 7,5% 7,0%

Totaal 425 414 434 8,8% 5,9%

Vierkantemeterprijzen Vierkante meterprijs 2020-3 2021-2 2021-3 %-jr. %-kw Vierkante meter vraagprijsontwikkeling 
(euro/m2 gbo wonen)
Tussenwoning 1.939 2.228 2.185 12,7% -1,9%
Hoekwoning 2.082 2.303 2.262 8,6% -1,8%
2-onder-1-kap 2.154 2.356 2.489 15,5% 5,6%
Vrijstaand 2.719 2.782 3.006 10,6% 8,1%
Appartement 2.361 2.792 2.955 25,7% 7,8%

Totaal 2.435 2.591 2.699 12,9% 5,2%

Looptijd aanbod Looptijd aanbod 2020-3 2021-2 2021-3 Looptijd aanbod in dagen
in dagen
Tussenwoning 37 31 29
Hoekwoning 33 33 22
2-onder-1-kap 33 22 19
Vrijstaand 212 118 96
Appartement 220 94 123

Totaal 145 79 66

2

Aanbodcijfers

Het aantal in aanbod laat het aantal bij 
NVM-makelaars te koop staande 
woningen aan het eind van het 
kwartaal zien. 

De vraagprijs toont de (mediane) 
vraagprijs van alle aan het eind van 
het kwartaal in aanbod staande 
woningen. 

De vraagprijs per vierkante meter toont 
de (mediane) vierkante meterprijs van 
alle aan het eind van het kwartaal in 
aanbod staande woningen. Hierbij 
wordt wordt de vraagprijs gedeeld door 
het aantal vierkante meters gbo 
wonen.

De looptijd van het aanbod laat zien 
hoeveel dagen het woningaanbod al te 
koop staat. Het gaat dan om het 
verschil in dagen tussen het moment 
van te koop zetten van de woning en 
de laatste dag van het kwartaal.
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Regionale analyse

Aantal in aanbod Totaal aantal Ontwikkeling Aantal in aanbod
woningen ten opzichte
in aanbod van vorig jaar

Vraagprijzen Vraagprijs van Ontwikkeling Vraagprijzen
woningen ten opzichte in euro's
in aanbod van vorig jaar

7

Aantal in aanbod en vraagprijzen

199 -44,3%

€ 434.000 8,8%

De vraagprijzen van het te koop staande 
aanbod stijgen al jaren. Het gaat hier om de 
laatste vraagkoopprijs. Deze liggen hoger 
dan de gemiddelde transactieprijzen, omdat 
er vaak meer (duurdere) vrijstaande 
woningen in aanbod staan.

De vraagprijs van de in aanbod staande 
woningen komt in het 3e kwartaal van 2021 
uit op € 434.000.  Dat is een stijging van 8,8 
procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal 
een jaar geleden. Landelijk steeg de vraaprijs 
van het te koop staande aanbod met 6,4 
procent.

Het aantal woningen in aanbod, dus dat op 
een bepaald moment te koop staat, is de 
afgelopen jaren zeer hard gedaald. 

In de regio Noord-Limburg staan in het 3e 
kwartaal van 2021 199 woningen te koop. 
Dat is een daling van 44,3 procent ten 
opzichte van vorig jaar. Landelijk daalde het 
aantal te koop staande woningen met 43,9 
procent in een jaar.

Noord-Limburg | 3e kwartaal 2021
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Krap aanbod woningmarkt

De krapte is alom bekend. In de onderstaande grafi eken is een duidelijke verdeling te zien onder de 
verschillende woningtypes. Opvallend is dat de voorraad van vrijstaande woningen in de nasleep 
van de fi nanciële crisis groot is. Tegelijkertijd is de afname van deze voorraad ook het grootst. 
De vraag naar vrijstaande woningen is derhalve toegenomen.  In Noord-Limburg staan in het 3e 
kwartaal van 2021 nog 199 woningen te koop bij NVM makelaars. Dit is een daling van 44,3% ten 
opzichte van vorig jaar. Landelijk daalde het aantal met 43,9%. 

Aantal in aanbod
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Daling transacties

Een logisch gevolg van een dalende aanbod is een daling van het aantal transacties. In Noord-
Limburg komt het aantal transacties in het 3e kwartaal van 2021 uit op 302. Dat is een daling van 
35,9% ten opzichte van vorig jaar. Landelijk werden er 28,7% minder woningen verkocht dan een 
jaar geleden. In de gemeente Venray is dit deels te verklaren door de lancering van enkele grotere 
nieuwbouwprojecten, welke in de tweede helft van 2022 pas opgeleverd worden. Veel kopers van 
deze nieuwbouwwoningen verkopen hun huidige woning pas in 2022.

NVM Woningmarkt kwartaalcijfers Noord-Limburg | 3e kwartaal 2021

Aantal transacties Aantal transacties 2020-3 2021-2 2021-3 %-jr. %-kw Aantal transacties

Tussenwoning 68 76 48 -29% -36%
Hoekwoning 75 51 35 -53% -31%
2-onder-1-kap 116 107 96 -17% -10%
Vrijstaand 158 111 90 -43% -19%
Appartement 54 43 32 -41% -26%

Totaal 471 388 302 -36% -22%

Transactieprijs Transactieprijs 2020-3 2021-2 2021-3 %-jr. %-kw Prijsontwikkeling 
(x 1.000 euro)
Tussenwoning 208 237 251 20,5% 6,2%
Hoekwoning 261 282 296 13,2% 5,0%
2-onder-1-kap 251 297 317 26,0% 6,6%
Vrijstaand 436 494 510 16,9% 3,3%
Appartement 206 221 230 16,2% 7,4%

Totaal 304 331 352 19,3% 5,4%

Vierkantemeterprijzen Vierkante meterprijs 2020-3 2021-2 2021-3 %-jr. %-kw Vierkante meterprijsontwikkeling 
(euro/m2 gbo wonen)
Tussenwoning 1.925 2.193 2.409 25,2% 9,9%
Hoekwoning 2.297 2.419 2.557 11,3% 5,7%
2-onder-1-kap 2.179 2.528 2.539 16,5% 0,4%
Vrijstaand 2.542 2.849 2.930 15,3% 2,9%
Appartement 2.518 2.540 2.727 11,7% 10,0%

Totaal 2.322 2.541 2.657 16,1% 4,5%

Verkooptijd Verkooptijd 2020-3 2021-2 2021-3 Verkooptijd in dagen
in dagen
Tussenwoning 24 23 22
Hoekwoning 24 22 21
2-onder-1-kap 23 24 25
Vrijstaand 52 31 34
Appartement 28 35 27

Totaal 34 27 27

1

De verkooptijd laat de tijd in dagen 
zien tussen het moment van te koop 
zetten van de woning en de 
verkoopdatum. Hierbij is de datum van 
de volledige ondertekening van de 
akte bij de makelaar leidend.

Transactiecijfers

Het aantal transacties laat zien 
hoeveel woningen er in een kwartaal 
zijn verkocht door NVM-makelaars.

De transactieprijs toont de (mediane) 
verkoopprijs van alle in een kwartaal 
verkochte woningen.

De transactieprijs per vierkante meter 
toont de (mediane) vierkante 
meterprijs van alle in een kwartaal 
verkochte woningen. Hierbij wordt 
wordt de verkoopprijs gedeeld door het 
aantal vierkante meters gbo wonen.
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Stijgende trend prijzen koopwoningen

Er staan minder woningen te koop en de vraagt stijgt. Dit is terug te zien in een stijging van 
de gemiddelde vraagprijs, maar nog duidelijker terug te zien in het verschil tussen vraag- en 
verkoopprijs. In kwartaal 3 van dit jaar werd in Noord-Limburg voor een woning gemiddeld 6,3% 
meer betaald dan de vraagprijs. Landelijk is dat zelfs 8,7%. De gemiddelde transactieprijs komt in 
kwartaal 3 dan ook uit op €352.000. Op jaarbasis betekent dit een stijging van 19,2%. Een gevolg van 
het grotere aanbod van vrijstaande woningen is een relatief kleiner verschil tussen de vraag- en 
transactieprijs. We kunnen dus concluderen dat de krapte bij tussen- hoek- en 2/1 kap woningen 
het grootst is. 

Regionale analyse

Verkooptijden Binnen hoeveel Verkooptijden
dagen wordt een in dagen
woning verkocht?

Vraag-verkoopprijsverschillen Hoeveel procent wordt Vraag-verkoopprijsverschil
gemiddeld boven verschil in %

de vraagprijs betaald?

5

Verkooptijden en prijsverschillen

Sinds het einde van de kredietcrisis in 2013 
is er landelijk een flinke daling van de 
verkooptijden zichtbaar. Vrijstaande 
woningen kennen bijna altijd langere 
verkooptijden dan de overige woningtypen. 

De gemiddelde woning in Noord-Limburg 
werd dit kwartaal verkocht in 27 dagen. 
Landelijk ligt de verkooptijd op 23 dagen.

Het verschil tussen de laatste vraagprijs en 
de uiteindelijke verkoopprijs laat zien hoeveel 
onderhandelingsruimte er is voor de koper. In 
de huidige overspannen markt wordt vaak 
overboden op de woningen. Een positief 
vraag-verkoop
prijsverschil betekent dat de koper meer 
betaald heeft dan de vraagprijs.

In het 3e kwartaal van 2021 werd in de regio 
Noord-Limburg voor een woning gemiddeld 
6,3% meer betaald dan de gevraagde prijs. 
Landelijk is dat 8,7%.

6,3%

27
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Aantal transacties Aantal transacties 2020-3 2021-2 2021-3 %-jr. %-kw Aantal transacties

Tussenwoning 68 76 48 -29% -36%
Hoekwoning 75 51 35 -53% -31%
2-onder-1-kap 116 107 96 -17% -10%
Vrijstaand 158 111 90 -43% -19%
Appartement 54 43 32 -41% -26%

Totaal 471 388 302 -36% -22%

Transactieprijs Transactieprijs 2020-3 2021-2 2021-3 %-jr. %-kw Prijsontwikkeling 
(x 1.000 euro)
Tussenwoning 208 237 251 20,5% 6,2%
Hoekwoning 261 282 296 13,2% 5,0%
2-onder-1-kap 251 297 317 26,0% 6,6%
Vrijstaand 436 494 510 16,9% 3,3%
Appartement 206 221 230 16,2% 7,4%

Totaal 304 331 352 19,3% 5,4%

Vierkantemeterprijzen Vierkante meterprijs 2020-3 2021-2 2021-3 %-jr. %-kw Vierkante meterprijsontwikkeling 
(euro/m2 gbo wonen)
Tussenwoning 1.925 2.193 2.409 25,2% 9,9%
Hoekwoning 2.297 2.419 2.557 11,3% 5,7%
2-onder-1-kap 2.179 2.528 2.539 16,5% 0,4%
Vrijstaand 2.542 2.849 2.930 15,3% 2,9%
Appartement 2.518 2.540 2.727 11,7% 10,0%

Totaal 2.322 2.541 2.657 16,1% 4,5%

Verkooptijd Verkooptijd 2020-3 2021-2 2021-3 Verkooptijd in dagen
in dagen
Tussenwoning 24 23 22
Hoekwoning 24 22 21
2-onder-1-kap 23 24 25
Vrijstaand 52 31 34
Appartement 28 35 27

Totaal 34 27 27

1

De verkooptijd laat de tijd in dagen 
zien tussen het moment van te koop 
zetten van de woning en de 
verkoopdatum. Hierbij is de datum van 
de volledige ondertekening van de 
akte bij de makelaar leidend.

Transactiecijfers

Het aantal transacties laat zien 
hoeveel woningen er in een kwartaal 
zijn verkocht door NVM-makelaars.

De transactieprijs toont de (mediane) 
verkoopprijs van alle in een kwartaal 
verkochte woningen.

De transactieprijs per vierkante meter 
toont de (mediane) vierkante 
meterprijs van alle in een kwartaal 
verkochte woningen. Hierbij wordt 
wordt de verkoopprijs gedeeld door het 
aantal vierkante meters gbo wonen.
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NVM Woningmarkt kwartaalcijfers Noord-Limburg | 3e kwartaal 2021

Aantal te koop gezet Aantal te koop gezet 2020-3 2021-2 2021-3 %-jr. %-kw Aantal te koop gezet

Tussenwoning 72 74 54 -25% -27%
Hoekwoning 81 47 40 -51% -15%
2-onder-1-kap 112 101 100 -11% -1%
Vrijstaand 115 106 94 -18% -11%
Appartement 56 34 31 -45% -9%

Totaal 436 362 319 -27% -12%

Krapte-indicator Krapte-indicator 2020-3 2021-2 2021-3 Krapte-indicator

Tussenwoning 1,8 1,1 1,8
Hoekwoning 1,5 1,0 1,8
2-onder-1-kap 1,4 1,1 1,3
Vrijstaand 3,5 2,6 2,9
Appartement 2,1 1,7 1,9

Totaal 2,3 1,6 2,0

Vraag-verkoopprijsverschil Vraag-verkoopprijs 2020-3 2021-2 2021-3 Vraag-verkoopprijs verschil
verschil in %
Tussenwoning 0,4% 6,1% 10,6%
Hoekwoning 1,1% 7,1% 10,0%
2-onder-1-kap 0,2% 6,9% 7,5%
Vrijstaand -1,9% 1,8% 1,6%
Appartement 2,0% 5,3% 5,6%

Totaal -0,1% 5,1% 6,3%

% Boven vraagprijs verkocht > vraagprijs verkocht 2020-3 2021-2 2021-3 % boven de vraagprijs verkocht
in procenten
Tussenwoning 53% 78% 83%
Hoekwoning 57% 75% 79%
2-onder-1-kap 51% 80% 80%
Vrijstaand 25% 55% 54%
Appartement 57% 63% 63%

Totaal 44% 70% 71%

3

Het verschil laatste vraag- en 
transactieprijs laat zien hoeveel 
procent verschil er zit tussen de laatste 
vraagprijs van een woning en de 
uiteindelijke transactieprijs. Een 
positief verschil betekent dat er meer 
betaald is dan er voor de woning 
gevraagd werd.

Het percentage boven de vraagprijs 
verkocht laat zien hoeveel procent van 
het totaal aantal verkochte woningen 
met een verkoopprijs verkocht is die 
hoger lag dan de laatste vraagprijs. 

Marktindicatoren

Het aantal te koop gezette woningen 
laat zien hoeveel woningen er nieuw te 
koop zijn aangeboden gedurende een 
kwartaal.

De krapte-indicator geeft een 
benadering voor het aantal 
keuzemogelijkheden dat een 
potentiële koper op de woningmarkt 
heeft. Deze wordt berekend als het 
aanbod aan het begin van een 
kwartaal gedeeld door het aantal 
transacties gedurende het kwartaal.
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Aantal transacties Totaal Ontwikkeling Aantal transacties
aantal verkochte ten opzichte

woningen van vorig jaar

Transactieprijzen Gemiddelde Ontwikkeling Transactieprijzen
transactieprijs ten opzichte van in euro's

verkochte woningen vorig jaar
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De prijs van een verkochte woning in Noord-
Limburg komt dit kwartaal uit op € 352.000. 
Dat is een stijging van 19,3 procent op 
jaarbasis. Landelijk steeg de transactieprijs 
in een jaar tijd met 19,2 procent.

302 -35,9%

19,3%

Het aantal verkopen schommelt ieder 
kwartaal. Het tweede en het vierde kwartaal 
van een jaar zijn meestal goede kwartalen 
qua aantal verkopen, het eerste en derde 
kwartaal doen het vaak wat minder goed.

Het aantal verkochte woningen (door NVM-
makelaars) komt in de regio Noord-Limburg 
dit kwartaal uit op 302. Dat is een daling van 
35,9 procent ten opzichte van vorig jaar. 
Landelijk werden er 28,7 procent minder 
woningen verkocht dan een jaar geleden.

Aantal transacties en verkoopprijzen

Ook de verkoopprijzen van de verschillende 
woningtypen kunnen sterke schommelingen 
laten zien. Hoe minder transacties per 
woningtype, hoe groter de verschillen 
uitvallen. Wanneer het aantal verkopen per 
woningtype onder de 50 uitkomt, is de 
prijsontwikkeling minder betrouwbaar. 

€ 352.000
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Aantal transacties
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Peelrand Lifestyle Magazine

Peelrand Makelaardij Bergen is 
niet meer weg te denken uit de 
gemeente. Het kantoor, met een 
hoofdvestiging in Venray, is sinds 2016 
gevestigd aan het Mosaïque-plein in 
Nieuw-Bergen. 

Het team bestaat uit specialisten 
allen op hun eigen vakgebied. Dit 
varieert van verkoopbegeleiding 
voor bestaande woningen, ver-
huurbegeleiding, advisering en
verkoopbegeleiding van nieuwbouw 

tot hulp bij ondernemers huis-
vestingsvraagstukken. 
We kennen binnen de gemeente 
elke vierkante meter en we weten 
wat er speelt op zowel politiek als 
sociaal vlak. 

We zijn dan ook niet alleen 
makelaars, maar ook inwoners en 
ambassadeurs van deze mooie 
gemeente. Deze combinatie zorgt 
voor vertrouwen en draagt bij aan 
mooie verkoopresultaten.

5 JAAR KANTOOR BERGEN5 JAAR KANTOOR BERGEN

Regionale analyse

Aantal transacties Totaal Ontwikkeling Aantal transacties
aantal verkochte ten opzichte

woningen van vorig jaar

Transactieprijzen Gemiddelde Ontwikkeling Transactieprijzen
transactieprijs ten opzichte van in euro's

verkochte woningen vorig jaar
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De prijs van een verkochte woning in Noord-
Limburg komt dit kwartaal uit op € 352.000. 
Dat is een stijging van 19,3 procent op 
jaarbasis. Landelijk steeg de transactieprijs 
in een jaar tijd met 19,2 procent.

302 -35,9%

19,3%

Het aantal verkopen schommelt ieder 
kwartaal. Het tweede en het vierde kwartaal 
van een jaar zijn meestal goede kwartalen 
qua aantal verkopen, het eerste en derde 
kwartaal doen het vaak wat minder goed.

Het aantal verkochte woningen (door NVM-
makelaars) komt in de regio Noord-Limburg 
dit kwartaal uit op 302. Dat is een daling van 
35,9 procent ten opzichte van vorig jaar. 
Landelijk werden er 28,7 procent minder 
woningen verkocht dan een jaar geleden.

Aantal transacties en verkoopprijzen

Ook de verkoopprijzen van de verschillende 
woningtypen kunnen sterke schommelingen 
laten zien. Hoe minder transacties per 
woningtype, hoe groter de verschillen 
uitvallen. Wanneer het aantal verkopen per 
woningtype onder de 50 uitkomt, is de 
prijsontwikkeling minder betrouwbaar. 

€ 352.000
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De prijs van een verkochte woning in Noord-
Limburg komt dit kwartaal uit op € 352.000. 
Dat is een stijging van 19,3 procent op 
jaarbasis. Landelijk steeg de transactieprijs 
in een jaar tijd met 19,2 procent.

302 -35,9%

19,3%

Het aantal verkopen schommelt ieder 
kwartaal. Het tweede en het vierde kwartaal 
van een jaar zijn meestal goede kwartalen 
qua aantal verkopen, het eerste en derde 
kwartaal doen het vaak wat minder goed.

Het aantal verkochte woningen (door NVM-
makelaars) komt in de regio Noord-Limburg 
dit kwartaal uit op 302. Dat is een daling van 
35,9 procent ten opzichte van vorig jaar. 
Landelijk werden er 28,7 procent minder 
woningen verkocht dan een jaar geleden.

Aantal transacties en verkoopprijzen

Ook de verkoopprijzen van de verschillende 
woningtypen kunnen sterke schommelingen 
laten zien. Hoe minder transacties per 
woningtype, hoe groter de verschillen 
uitvallen. Wanneer het aantal verkopen per 
woningtype onder de 50 uitkomt, is de 
prijsontwikkeling minder betrouwbaar. 

€ 352.000

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

2018 2019 2020 2021

€ -

€ 100.000 

€ 200.000 

€ 300.000 

€ 400.000 

€ 500.000 

€ 600.000 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

2018 2019 2020 2021

Transactieprijzen
in euro’s



Welkom thuis / editie 35 / december 2021

22 Venray Bergen Boxmeer Horst a/d Maas Overige

In de numerologie is het getal 22 een zogenaamd 
meestergetal. Het verwijst naar spirit en naar 
de unieke kracht van mensen om hun eigen 
bestaan te creëren, hun  eigen leven vorm te 
geven. Het geeft ook aan je niet te generen om 
hulp in te roepen, wanneer je die nodig hebt. 

En jawel hoor........ wij riepen de hulp in van 
vader Louis en zoon Luuk Jansen van Peelrand 
makelaars.

Dat nu, op 2.2.22 de offi  ciële overdracht zal 
plaatsvinden is vooral de grote verdienste van 
zoon Luuk. Over Luuk Jansen schreven we al 
eerder (vraag van Funda) dat hij in staat is zijn 

In 1978 betrokken wij onze nieuwgebouwde 
woning aan de Raadhuisstraat in Venray, 
toen nog Hofstraat genaamd.
In 2022 verlaten wij deze woning en trekken 
we in de periode van 13 december 2021 tot 19 
januari 2022 naar Jerusalem. We zullen daar 
wonen onder de alleszeggende code 6, 5801 
ML.

Inmiddels zijn we 44 jaren ouder en je hoeft 
geen rekenwonder te zijn om te zien dat we 22 
jaren in de 20e eeuw en 22 jaren in 21e eeuw op 
deze prachtige plek van Venray hebben mogen 
wonen.

integriteit,  zijn vakmanschap en zijn jeugdig 
elan zó te combineren, dat koper en verkoper 
er beiden gelukkig van worden. Vooral bij de 
begeleiding van de verkoop van ons huis kwam 
dat alles zeer goed van pas.  Het ging immers 
niet over de verkoop van zómaar een woning, 
maar over de verkoop van een  geesteskind. Óns 
geesteskind dat in de jaren 70 van de vorige 
eeuw is geconcipieerd en vorm heeft gekregen. 
Een geesteskind verkoop je niet aan iedereen, 
maar uitsluitend aan de mensen waarvan je 
kunt verwachten dat ze ‘het’ begrijpen.

Jan en Loes van de Ven - Kersten worden de 
nieuwe eigenaars van onze woning en we wensen 

hun en hun beide dochtertjes buitengewoon 
veel woongenot, veel levensgeluk en een goede 
gezondheid  op deze bijzondere plek.

Met groot genoegen kijken wij terug op een 
intensieve, maar uiterst prettige samenwerking, 
met Luuk Jansen. Evenzeer hebben wij ook 
de kwaliteit van meerdere medewerkers  van 
Peelrand – makelaars  mogen ervaren.

Veel dank en hartelijke groet,

Christa en Bert Lerou

NUMEROLOGIE 22
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ROYAAL WONEN IN HET HART VAN VENRAY11
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KENMERKEN
• Kaveloppervlakte van 418 m2

• 2 ruime parkeerplaatsen op eigen perceel
• Vrij uitzicht op Julianasingel en Julianahof
• Woning circa 225 m2 netto vloeroppervlakte

(begane grond en eerste verdieping)
• Extra een zeer ruime zolder
• Woningen zijn voorzien van diepteboringen ten

behoeve van aansluiting aardwarmtepomp
• Dakbedekking deels met geïntegreerde

zonnepanelen

Een zeer luxe, levensloopbestendige woning. De bouw is gestart.

CASCOPRIJS  € 775.000,- V.O.N.

ANDERE INDELING? DAT KAN!
DE PLAATS VAN DE BINNENMUREN 
KUNT U GROTENDEELS 
ZELF BEPALEN
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Wanneer een huwelijk of een geregistreerd 
partnerschap wordt gesloten na 1 januari 2018, 
dan is automatisch de beperkte gemeenschap 
van goederen van toepassing. De beperkte 
gemeenschap van goederen zorgt er onder 
andere voor dat eventuele schenkingen of 
erfenissen van de partners zelf blijven. Dit wil 
zeggen dat bij echtscheiding de schenkingen 
en erfenissen niet tussen de ex-partners 
gedeeld hoeven te worden.

In de volksmond ook wel genoemd: de koude 
kant uitsluiten. 

Echter, het advies blijft nog steeds om in 
een testament of bij een schenking een 

uitsluitingsclausule op te nemen, zeker voor de 
huwelijken of geregistreerde partnerschappen 
die voor 1 januari 2018 zijn gesloten.

Maar het is ook goed om deze clausule op 
te nemen voor huwelijken of geregistreerde 
partnerschappen die na 1 januari 2018 worden 
gesloten, omdat wij in de praktijk veel 
afwijkingen zien van de wettelijke regeling, 
bijvoorbeeld dat er in huwelijkse voorwaarden 
de “oude” gemeenschap van goederen 
overeengekomen wordt waardoor een erfenis 
of schenking toch gedeeld zou moeten worden 
bij uitelkaar gaan. 

Door een uitsluitingsclausule in een testament 

of bij de schenking op te nemen bepaalt u dat 
het vermogen dat de ontvanger van u krijgt niet 
mag worden gedeeld bij echtscheiding tussen 
de ontvanger en de ex-partner, ongeacht wat 
de ontvanger en de ex-partner daarvoor zelf 
hebben geregeld in huwelijkse voorwaarden of 
partnerschapsvoorwaarden.

Deze clausule kan worden verzacht wanneer 
de ontvanger en zijn/haar partner op het 
moment van overlijden nog bij elkaar zijn. 

De uitsluitingsclausule moet bij een testament 
in een notariële akte worden opgenomen. 
Bij schenkingen (afhankelijk van de soort 
schenking) kan deze clausule zelfs al bij de 

overboeking van de schenking worden vermeld. 
Bewaar het bankafschrift van de schenking 
wel goed, zodat die clausule bij echtscheiding 
kan worden aangetoond. 

U I T S L U I T I N G S C L A U S U L E

Heeft u nog vragen of 
opmerkingen, neem dan 
gerust contact met ons op via 
info@zwartopwitnotariaat.nl 
of 0478 – 226 000.
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Zoals jullie van ons gewend zijn, 
introduceren we graag nieuwe ideeën. 
Luuk en Niek zijn gestart met het 
opnemen van een heuse Peelrand 
Podcast “het komt Vastgoed”. Willem 
Vullings van het bedrijf Vullings Media 
begeleidt hun hierin. 

Het doel van de Podcast is om luisteraars 
mee te nemen in allerlei verschillende 
onderwerpen. Zo er is bijvoorbeeld binnen 
Spotify onder “De Vennootschap podcast” 
een legio van interessante ondernemers- 

verhalen. Onder nummer E63 vertelt 
Niek over de woningmarkt in onze regio, 
wellicht leuk om eens te luisteren! 

Daarnaast gaan Luuk en Niek frequent 
een podcast opnemen. Er zullen allerlei 
verschillende gespreksonderwerpen aan 
bod komen. De eerste in deze 
serie kun je beluisteren, 
deze gaat over Luuk en Niek 
als ondernemers en hoe 
Peelrand 21 jaar geleden 
ontstaan is. 

Mocht je  deze podcast willen        
luisteren, scan dan de QR-code. 

Houd onze social media in de gaten.
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De Partners 
van Peelrand

Bedrijven waar wij 
u met een gerust 
hart naar toe willen 
sturen, u wordt daar 
op een vakkundige 
wijze geadviseerd. 

De Partners van 
Peelrand is een 
samenwerking met 
lokale bedrijven.

Als verkoper en koper 
van een woning komt 
u voor veel keuzes te 
staan op het gebied 
van fi nancieringen, 
verbouwing/renovaties, 
interieuradvies of 
woninginrichting.

architectenbureau bna
mc-architecten b.v.

leunen-venray

Wij ondersteunen 
onze klanten 
daarbij graag met 
de Partners van 
Peelrand!

Anne-Marie Goossens

Theo Philipsen

Bernard Tiggeloven

Eerlijk,
ervaren &
onafhankelijk

hypotheken
pensioen
verzekeringen
echtscheiding & mediaton

www.con�ance-advies.nl | Eindstraat 8 | Venray | info@con�ance-advies.nl | 0478 - 513 797

66 beoordelingen
100% beveelt Con�ance aan!

Klantbeoordeling 8.9
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TE KOOP

Nieuwlandstraat 4Nieuwlandstraat 4
VenrayVenray

TE KOOP

Bazuinstraat 21Bazuinstraat 21
VenrayVenray

TE KOOP

Zilverschoon 28Zilverschoon 28
VenrayVenray

TE KOOP

Gerbrandystraat 4Gerbrandystraat 4
VenrayVenray

TE KOOP

Blauwververstraat 30Blauwververstraat 30
VenrayVenray

NIEUWBOUW

Pastoor Vervoortstraat Pastoor Vervoortstraat 
OirloOirlo

TE KOOP

Drabbelsweg 9Drabbelsweg 9
VeulenVeulen

TE KOOP

Bosserheide 9Bosserheide 9
WellWell

In
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g

TE KOOP

Dorpstraat 2 ADorpstraat 2 A
GeijsterenGeijsteren
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Met succes verkocht

Aan den Heuvel fase II K35Aan den Heuvel fase II K35
VenrayVenray

Verkocht onder voorbehoud

Annahaeghe K42Annahaeghe K42
VenrayVenray

Met succes verkocht

Aan den Heuvel fase III K112Aan den Heuvel fase III K112
VenrayVenray

Met succes verkocht

Annahaeghe K52Annahaeghe K52
VenrayVenray

Met succes verkocht

Aan den Heuvel fase III K87Aan den Heuvel fase III K87
VenrayVenray

Met succes verkocht

Berkenstraat Kavel 03Berkenstraat Kavel 03
BlitterswijckBlitterswijck

Met succes verkocht

Aan den Heuvel fase III K97Aan den Heuvel fase III K97
VenrayVenray

Met succes verkocht

Blittershof Kavel 02Blittershof Kavel 02
BlitterswijckBlitterswijck

Met succes verkocht

Aan den Heuvel fase III K72Aan den Heuvel fase III K72
VenrayVenray

Verkocht onder voorbehoud

Ericaweg Bouwkavel 04Ericaweg Bouwkavel 04
SiebengewaldSiebengewald

Met succes verkocht

Aan den Heuvel fase III K110Aan den Heuvel fase III K110
VenrayVenray

Met succes verkocht

Annahaeghe K56Annahaeghe K56
VenrayVenray

Met succes verkocht

Aan den Heuvel fase III K108Aan den Heuvel fase III K108
VenrayVenray

Met succes verkocht

De Roerdomp CL1De Roerdomp CL1
CastenrayCastenray

Met succes verkocht

Aan den Heuvel fase III K103Aan den Heuvel fase III K103
VenrayVenray Kijk op 

www.funda.nl 
voor het totale 

aanbod
Verkocht onder voorbehoud

Annahaeghe K05Annahaeghe K05
VenrayVenray

Met succes verkocht

Bouwkavel BeetezijwegBouwkavel Beetezijweg
BlitterswijckBlitterswijck

Met succes verkocht

Aan den Heuvel fase III K81Aan den Heuvel fase III K81
VenrayVenray

Met succes verkocht

Annahaeghe K07Annahaeghe K07
VenrayVenray

Met succes verkocht

Annahaeghe K46Annahaeghe K46
VenrayVenray

Verkocht onder voorbehoud

De Roerdomp CP1De Roerdomp CP1
CastenrayCastenray

Met succes verkocht

Bouwkavel MolenhofwegBouwkavel Molenhofweg
LeunenLeunen

Met succes verkocht

Aan den Heuvel fase III K76Aan den Heuvel fase III K76
VenrayVenray

Kijk op 
PeelrandSelect.com 
en mis het nieuwe 

aanbod niet!
Met succes verkocht

Annahaeghe K12Annahaeghe K12
VenrayVenray

Verkocht onder voorbehoud

Weidehof Kavel 14Weidehof Kavel 14
WanssumWanssum

Met succes verkocht

Aan den Heuvel fase III K101Aan den Heuvel fase III K101
VenrayVenray

Met succes verkocht

Aan den Heuvel fase III K90Aan den Heuvel fase III K90
VenrayVenray

Met succes verkocht

Annahaeghe K10Annahaeghe K10
VenrayVenray

Verkocht onder voorbehoud

Weidehof bouwkavel 13Weidehof bouwkavel 13
WanssumWanssum

Met succes verkocht

Nieuwstraat Kavel 07Nieuwstraat Kavel 07
BlitterswijckBlitterswijck

Met succes verkocht

Aan den Heuvel fase III K78Aan den Heuvel fase III K78
VenrayVenray

Verkocht onder voorbehoud

Keizer Karelweg VP2Keizer Karelweg VP2
VredepeelVredepeel

Met succes verkocht

Annahaeghe K44Annahaeghe K44
VenrayVenray

Verkocht onder voorbehoud

Annahaeghe K14Annahaeghe K14
VenrayVenray

Met succes verkocht

Aan den Heuvel fase III K95Aan den Heuvel fase III K95
VenrayVenray

Met succes verkocht

Annahaeghe K54Annahaeghe K54
VenrayVenray

Met succes verkocht

Aan den Heuvel fase III K105Aan den Heuvel fase III K105
VenrayVenray

Met succes verkocht

Sint Odahof K48Sint Odahof K48
YsselsteynYsselsteyn

Met succes verkocht

Annahaeghe K01Annahaeghe K01
VenrayVenray

Met succes verkocht

Aan den Heuvel fase III K85Aan den Heuvel fase III K85
VenrayVenray
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Met succes verkocht

Aan het Broek/RoerdompAan het Broek/Roerdomp
CastenrayCastenray

Met succes verkocht

Aan den Heuvel fase II K19Aan den Heuvel fase II K19
VenrayVenray

Met succes verkocht

Annahaeghe K03Annahaeghe K03
VenrayVenray

Met succes verkocht

Aan den Heuvel fase III K89Aan den Heuvel fase III K89
VenrayVenray

Met succes verkocht

Annahaeghe K43Annahaeghe K43
VenrayVenray

Met succes verkocht

Annahaeghe K58Annahaeghe K58
VenrayVenray

Met succes verkocht

Aan den Heuvel fase III K80Aan den Heuvel fase III K80
VenrayVenray

Verkocht onder voorbehoud

Bessembiender kavel 04Bessembiender kavel 04
SiebengewaldSiebengewald

Kijk op 
PeelrandSelect.com 
en mis het nieuwe 

aanbod niet!
Met succes verkocht

Blittershof Kavel 03Blittershof Kavel 03
BlitterswijckBlitterswijck

Met succes verkocht

Aan den Heuvel fase III K109Aan den Heuvel fase III K109
VenrayVenray

Met succes verkocht

Bouwkavel Op den DriesBouwkavel Op den Dries
BlitterswijckBlitterswijck

Met succes verkocht

Aan den Heuvel fase III K102Aan den Heuvel fase III K102
VenrayVenray

Verkocht onder voorbehoud

Annahaeghe K16Annahaeghe K16
VenrayVenray

Met succes verkocht

Aan den Heuvel fase III K77Aan den Heuvel fase III K77
VenrayVenray

Met succes verkocht

De Roerdomp CL2De Roerdomp CL2
CastenrayCastenray

Met succes verkocht

Aan den Heuvel fase III K100Aan den Heuvel fase III K100
VenrayVenray

Met succes verkocht

Annahaeghe K06Annahaeghe K06
VenrayVenray

Met succes verkocht

Aan den Heuvel fase III K73Aan den Heuvel fase III K73
VenrayVenray

Met succes verkocht

Annahaeghe K55Annahaeghe K55
VenrayVenray

Verkocht onder voorbehoud

Weidehof bouwkavelsWeidehof bouwkavels
WanssumWanssum

Met succes verkocht

Nieuwstraat Kavel 06Nieuwstraat Kavel 06
BlitterswijckBlitterswijck

Met succes verkocht

Annahaeghe K11Annahaeghe K11
VenrayVenray

Met succes verkocht

De Roerdomp CP3De Roerdomp CP3
CastenrayCastenray

Verkocht onder voorbehoud

Keizer Karelweg VL1Keizer Karelweg VL1
VredepeelVredepeel

Verkocht onder voorbehoud

Annahaeghe K45Annahaeghe K45
VenrayVenray Informeer

naar ons
nieuwe
aanbod!

Met succes verkocht

Aan den Heuvel fase III K86Aan den Heuvel fase III K86
VenrayVenray

Kijk op 
www.funda.nl 

voor het totale 
aanbod

Met succes verkocht

Aan den Heuvel fase III K82Aan den Heuvel fase III K82
VenrayVenray

Met succes verkocht

Annahaeghe K49Annahaeghe K49
VenrayVenray

Met succes verkocht

Aan den Heuvel fase III K96Aan den Heuvel fase III K96
VenrayVenray

Met succes verkocht

Annahaeghe K53Annahaeghe K53
VenrayVenray

Met succes verkocht

Aan den Heuvel fase III K111Aan den Heuvel fase III K111
VenrayVenray

Met succes verkocht

Annahaeghe K09Annahaeghe K09
VenrayVenray

Met succes verkocht

Aan den Heuvel fase III K94Aan den Heuvel fase III K94
VenrayVenray

Met succes verkocht

Sint Odahof K46Sint Odahof K46
YsselsteynYsselsteyn

Met succes verkocht

Aan den Heuvel fase III K104Aan den Heuvel fase III K104
VenrayVenray

Verkocht onder voorbehoud

Annahaeghe K13Annahaeghe K13
VenrayVenray

Verkocht onder voorbehoud

Weidehof Kavel 12Weidehof Kavel 12
WanssumWanssum

Met succes verkocht

Aan den Heuvel fase III K71Aan den Heuvel fase III K71
VenrayVenray

Verkocht onder voorbehoud

Keizer Karelweg VP1Keizer Karelweg VP1
VredepeelVredepeel
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Met succes verkocht

Aan den Heuvel fase III K88Aan den Heuvel fase III K88
VenrayVenray

Verkocht onder voorbehoud

Weidehof Kavel 13Weidehof Kavel 13
WanssumWanssum

Kijk op 
PeelrandSelect.com 
en mis het nieuwe 

aanbod niet!

Met succes verkocht

Koster NelissenstraatKoster Nelissenstraat
OirloOirlo

Met succes verkocht

Annahaeghe K57Annahaeghe K57
VenrayVenray

Verkocht onder voorbehoud

De Roerdomp CP2De Roerdomp CP2
CastenrayCastenray

Kijk op 
www.funda.nl 

voor het totale 
aanbod

Met succes verkocht

Annahaeghe K08Annahaeghe K08
VenrayVenray

Verkocht onder voorbehoud

Annahaeghe K15Annahaeghe K15
VenrayVenray

Met succes verkocht

Aan den Heuvel fase III K98Aan den Heuvel fase III K98
VenrayVenray

Met succes verkocht

Aan den Heuvel fase III K79Aan den Heuvel fase III K79
VenrayVenray

Met succes verkocht

Annahaeghe K48Annahaeghe K48
VenrayVenray

Met succes verkocht

Aan den Heuvel fase III K70Aan den Heuvel fase III K70
VenrayVenray

Met succes verkocht

Aan den Heuvel fase III K106Aan den Heuvel fase III K106
VenrayVenray

Met succes verkocht

Bosserheide 43ABosserheide 43A
WellWell

Met succes verkocht

Gouden Leeuwplein 50Gouden Leeuwplein 50
VenrayVenray

Met succes verkocht

Arkstraat 17Arkstraat 17
VenrayVenray

Met succes verkocht

Laagheidseweg 17Laagheidseweg 17
VenrayVenray

Met succes verkocht

Zilverschoon 39Zilverschoon 39
VenrayVenray

Met succes verkocht

Mgr. Hanssenstraat 18HMgr. Hanssenstraat 18H
OostrumOostrum

Verkocht onder voorbehoud

Dempseystraat 1Dempseystraat 1
VenrayVenray

Met succes verkocht

Randenrade 25Randenrade 25
OostrumOostrum

Met succes verkocht

Whistlerstraat 10Whistlerstraat 10
VenrayVenray

Met succes verkocht

Haammakerstraat 288Haammakerstraat 288
VenrayVenray

Met succes verkocht

Pascherhof 46Pascherhof 46
LeunenLeunen

Met succes verkocht

Kaardebol 17Kaardebol 17
VenrayVenray

Met succes verkocht

Catharinastraat 31Catharinastraat 31
WellerlooiWellerlooi

Met succes verkocht

Van Beurdenweg 10Van Beurdenweg 10
YsselsteynYsselsteyn

Met succes verkocht

Aan den Heuvel fase III K107Aan den Heuvel fase III K107
VenrayVenray

Verkocht onder voorbehoud

Keizer Karelweg VL2Keizer Karelweg VL2
VredepeelVredepeel

Met succes verkocht

Bouwkavel BergsboslaanBouwkavel Bergsboslaan
MeerloMeerlo

Met succes verkocht

Sint Odahof K40Sint Odahof K40
YsselsteynYsselsteyn

Met succes verkocht

Bouwkavel Merseloseweg 1581Bouwkavel Merseloseweg 1581
VenrayVenray

Met succes verkocht

Aan den Heuvel fase III K95Aan den Heuvel fase III K95
VenrayVenray

Met succes verkocht

Pottevenweg Kavel 03Pottevenweg Kavel 03
YsselsteynYsselsteyn

Met succes verkocht

Oostsingel 32DOostsingel 32D
VenrayVenray

Met succes verkocht

Hoeveweg 9Hoeveweg 9
VenrayVenray

Met succes verkocht

Dr. Kortmannweg 54Dr. Kortmannweg 54
VenrayVenray

Met succes verkocht

Houtzagerstraat 3Houtzagerstraat 3
VenrayVenray

Staat hier uw 
pand in de 

volgende editie?

Verkocht onder voorbehoud

Wester Thienweg 11Wester Thienweg 11
OostrumOostrum

Met succes verkocht

Vlierstraat 83Vlierstraat 83
VenrayVenray
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Met succes verkocht

Bargapark 34Bargapark 34
BergenBergen

Met succes verkocht

De Houskuilstraat 39De Houskuilstraat 39
WanssumWanssum

Met succes verkocht

Haviklaan 22Haviklaan 22
VenrayVenray

Met succes verkocht

Pieter Breughelstraat 37Pieter Breughelstraat 37
BergenBergen

Met succes verkocht

Bazuinstraat 21Bazuinstraat 21
VenrayVenray

Met succes verkocht

Gouverneur Houbenstr. 12Gouverneur Houbenstr. 12
WanssumWanssum

Met succes verkocht

Broekweg 40Broekweg 40
VenrayVenray

Met succes verkocht

Polkastraat 3Polkastraat 3
VenrayVenray

Met succes verkocht

Burg. Kellenaersstraat 6Burg. Kellenaersstraat 6
MeerloMeerlo

Met succes verkocht

Oude Oostrumseweg 55Oude Oostrumseweg 55
VenrayVenray

Staat hier uw 
pand in de 

volgende editie?

Met succes verkocht

Mambostraat 110Mambostraat 110
VenrayVenray

Met succes verkocht

Gouden Leeuwplein 42Gouden Leeuwplein 42
VenrayVenray

Met succes verkocht

St. Servatiusweg 14St. Servatiusweg 14
VenrayVenray

Informeer
naar ons
nieuwe
aanbod!

Met succes verkocht

Bosserheide 3Bosserheide 3
WellWell

Met succes verkocht

Merseloseweg 163Merseloseweg 163
VenrayVenray

Verkocht onder voorbehoud

Horsterweg 59Horsterweg 59
CastenrayCastenray

Met succes verkocht

Eikenlaan 45Eikenlaan 45
VenrayVenray

Verkocht onder voorbehoud

Vredeweg 15Vredeweg 15
VredepeelVredepeel Kijk op 

www.funda.nl 
voor het totale 

aanbod
Met succes verkocht

Haammakerstraat 284Haammakerstraat 284
VenrayVenray

Met succes verkocht

Muurpeper 11Muurpeper 11
VenrayVenray

Met succes verkocht

Grotestraat 14Grotestraat 14
WellWell

Verkocht onder voorbehoud

Hofstraat 15Hofstraat 15
VenrayVenray

Met succes verkocht

Oostsingel 32Oostsingel 32
VenrayVenray

Met succes verkocht

Gerbrandystraat 16Gerbrandystraat 16
VenrayVenray

Met succes verkocht

Raadhuisstraat 8ARaadhuisstraat 8A
VenrayVenray

Met succes verkocht

Haammakerstraat 292Haammakerstraat 292
VenrayVenray

Met succes verkocht

Coppelenberg 9Coppelenberg 9
MerseloMerselo

Met succes verkocht

Schoolstraat 16Schoolstraat 16
SwolgenSwolgen

Met succes verkocht

Kerkstraat 1Kerkstraat 1
BlitterswijckBlitterswijck

Met succes verkocht

Kloosterstraat 11Kloosterstraat 11
OostrumOostrum

Met succes verkocht

Slooyerbroek 35Slooyerbroek 35
HorstHorst

Met succes verkocht

Westsingel 60Westsingel 60
VenrayVenray

Met succes verkocht

Deken Thielenstraat 9Deken Thielenstraat 9
VenrayVenray

Kijk op 
PeelrandSelect.com 
en mis het nieuwe 

aanbod niet!
Met succes verkocht

Kruisstraat 22Kruisstraat 22
VenrayVenray

Met succes verkocht

De Gouden Leeuw 13De Gouden Leeuw 13
VenrayVenray

Met succes verkocht

Loonsedijk 15Loonsedijk 15
MerseloMerselo

Met succes verkocht

Albionstraat 55AAlbionstraat 55A
LeunenLeunen

Verkocht onder voorbehoud

Witte Vrouwenstraat 24Witte Vrouwenstraat 24
OostrumOostrum



Met succes verkocht

Akelei 114Akelei 114
VenrayVenray

Met succes verkocht

Clovishof 2Clovishof 2
VenrayVenray

Met succes verkocht

Pastoor te Platestraat 28Pastoor te Platestraat 28
OirloOirlo

Met succes verkocht

Bosuil 23Bosuil 23
VenrayVenray

Met succes verkocht

Gouverneur Houbenstr. 47Gouverneur Houbenstr. 47
WanssumWanssum

Met succes verkocht

Smal 5Smal 5
BergenBergen

Met succes verkocht

Engelenstraat 13Engelenstraat 13
VenrayVenray

Met succes verkocht

Kempweg 19Kempweg 19
VenrayVenray

Met succes verkocht

Raadhuisstraat 4Raadhuisstraat 4
VenrayVenray

Met succes verkocht

Baansestraat 10Baansestraat 10
OverloonOverloon

Met succes verkocht

Gouden Leeuwplein 52Gouden Leeuwplein 52
VenrayVenray

Met succes verkocht

Witte Vrouwenstraat 13Witte Vrouwenstraat 13
OostrumOostrum Kijk op 

www.funda.nl 
voor het totale 

aanbod
Met succes verkocht

Kroonkruid 52Kroonkruid 52
VenrayVenray

Verkocht onder voorbehoud

Christinastraat 30Christinastraat 30
MeerloMeerlo

Met succes verkocht

Lavendelheide 10Lavendelheide 10
VenrayVenray

Met succes verkocht

Gussenstraat 9Gussenstraat 9
LeunenLeunen Informeer

naar ons
nieuwe
aanbod!

Met succes verkocht

Haviklaan 20Haviklaan 20
VenrayVenray

Met succes verkocht

Pinksterbloem 2Pinksterbloem 2
VenrayVenray

Met succes verkocht

Buitenhof 20Buitenhof 20
OostrumOostrum

Met succes verkocht

Broekweg 18Broekweg 18
VenrayVenray

Met succes verkocht

Sperwerstraat 28Sperwerstraat 28
VenrayVenray

Met succes verkocht

Marterstraat 9Marterstraat 9
BergenBergen

Met succes verkocht

Vredeweg 13AVredeweg 13A
VredepeelVredepeel

Met succes verkocht

Bargapark 70Bargapark 70
BergenBergen

Met succes verkocht

Keulerstraat 12Keulerstraat 12
BergenBergen

Met succes verkocht

Serenadestraat 41Serenadestraat 41
VenrayVenray

Kijk op 
PeelrandSelect.com 
en mis het nieuwe 

aanbod niet!
Met succes verkocht

De Gouden Leeuw 176De Gouden Leeuw 176
VenrayVenray

Met succes verkocht

Hoofdstraat 45Hoofdstraat 45
MeerloMeerlo

Met succes verkocht

De Schans 80De Schans 80
VenrayVenray

Met succes verkocht

Mgr. Hanssenstraat 38Mgr. Hanssenstraat 38
OostrumOostrum

Staat hier uw 
pand in de 

volgende editie?

Met succes verkocht

Zilverschoon 15Zilverschoon 15
VenrayVenray

Met succes verkocht

Gildestraat 2Gildestraat 2
GeijsterenGeijsteren

Met succes verkocht

Venraysbroek 1Venraysbroek 1
VenrayVenray

Met succes verkocht

Randenrade 48Randenrade 48
OostrumOostrum

Met succes verkocht

Mambostraat 13Mambostraat 13
VenrayVenray

Met succes verkocht

Nicolaashof 9Nicolaashof 9
VenrayVenray

Verkocht onder voorbehoud

Meindert Hobbemastr. 25Meindert Hobbemastr. 25
BergenBergen

Met succes verkocht

Arkstraat 19Arkstraat 19
VenrayVenray


