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VENRAYSEWEG
WANSSUM
Vraagprijs € 395.000 k.k.
Peelrand Makelaardij Venray

Paterslaan 2 - 5801 AS Venray

(0478) 568846  -  info@peelrand.com - www.peelrand.com



KENMERKEN
Bouwjaar

ca. 1925 voor nr. 1; 1981 voor nr. 1a.




Perceeloppervlakte

595 m²




Woonoppervlakte

202 m²




Overige inpandige ruimte

60 m²




Inhoud

699 m³




Energielabel

F

IN HET KORT...
Venrayseweg 1 en Venrayseweg 1A zijn twee
zelfstandige woonhuizen die nu (nog) met elkaar in
verbinding staan. Je koopt hier dus eigenlijk 2
woningen!
Dus ben je op zoek naar een woonhuis met de
mogelijkheid om bijvoorbeeld mantelzorg te
verlenen of waar extra plek is om jouw gasten te
laten verblijven, dan moet je zeker verder lezen.
Omdat beide huizen daarnaast kadastraal gesplitst
zijn, kunnen ook door twee aparte kopers twee
hypotheken aangevraagd worden. En dat is gunstig
wanneer je bijvoorbeeld met ouders samen wilt
kopen.



Huisnummer 1, met de Engelse kap ligt direct aan de
Venrayseweg, heeft daar een eigen voordeur en is
een ruime eengezinswoning. Er hoort een inpandige
garage bij.




Huisnummer 1A ligt achter Venrayseweg 1, betreft
een huis voor één of twee personen en is te bereiken
via de oprit naar het Sportpark (bij de
werkzaamheden voor de ‘groene loper’ wordt een
oprit gemaakt naar nr. 1A). Ook bij deze woning
hoort een inpandige garage. De beide garages liggen
naast elkaar en hier is nu (nog) een doorgang van het
ene huis naar het andere huis. De verkoper heeft
jarenlang voor zijn ouders gezorgd die in 1A
woonden. 
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VENRAYSEWEG 1
Deze keurig onderhouden en lichte woning is als volgt ingedeeld:

Entree via de voordeur in een halletje. Deur naar woonkamer gelegen aan de straatkant, doorgang
naar de huiskamer. Achter een deur, de trap naar de verdieping en er is een deur naar de kelder.
Doorgang naar de keuken. Hier is een deur naar de gang en naar de garage met links een douche en
toilet. Op de verdieping is een overloop waarop de deuren uitkomen van drie slaapkamers en een
studeerkamer. Via de studeerkamer en vijfde kamer kom je in de badkamer. 




De woning is netjes onderhouden en voorzien van kunststof kozijnen met thermische beglazing.
Toen de Venrayseweg nog druk bereden werd, hebben de aanwonenden in 2009 de gelegenheid
gekregen om geluidsisolatie voorzieningen toe te passen. Daarom zijn de ramen aan de
Venrayseweg voorzien van extra geluidsisolerend glas en is het dak vernieuwd, met hierop
geluidsisolerende platen. In 2009 zijn ook de dakpannen en de zinken goten vernieuwd. 

De elektrische installatie is uitgebreid en vervangen.




De keuken is ingericht met een aanbouwkeuken in een L-opstelling en een aparte kast voor combi-
oven en koelkast aan een derde wand. Verder is er nog de volgende inbouwapparatuur: een vierpits
gaskookplaat, een afzuigkap en een vaatwasser. Het aanrechtblad is van graniet. In dit vertrek staat
een houtkachel. Op de vloer liggen tegels. Er is een raam boven het aanrecht dat uitkijkt op de tuin. 

De sanitaire voorzieningen bestaan uit een doucheruimte met toilet en wastafel op de b.g.g. en een
zeer grote badkamer op de verdieping met douchecabine, toilet en ligbad. In de garage zijn de
aansluitingen voor het witgoed. Het pand wordt op de begane grond verwarmd middels gaskachels
en op de verdieping deels door centrale verwarming. De CV-combiketel, die in de garage hangt, is
volgens de installateur geschikt om meer radiatoren op aan te sluiten. Voor een deel van de ramen
zijn rolluiken aangebracht. 

Afwerking van de plafonds: in de woonkamer spanplafonds, in de huiskamer een systeemplafond, in
de keuken en op enkele kamers boven plafonds met houten schroten, en op de slaapkamers zijn de
plafonds afgewerkt door de dakplaten. Afwerking van de vloeren: op de vloeren waar geen tegels
liggen, is Novilon gelegd. De inpandige garage heeft een stalen kantelpoort met daarin een
loopdeur.
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Het pand is opgetrokken uit gemetselde
muren. De Engelse kap is geïsoleerd en
gedekt met betonpannen. Zinken goten. De
vloeren van de begane grond zijn van beton
(zonder kruipruimte) en op de verdieping van
hout. Kunststof kozijnen met thermische
beglazing en kunststof voordeur. Er is een
kleine dakkapel aan de straatzijde en een zeer
grote dakkapel boven de garage. Groot Velux
dakvenster op de studeerkamer. 




Het energieprestatielabel geeft de indicatie F.

Wij vinden het belangrijk om te laten weten
dat het gasverbruik in deze ruime woning,
waarschijnlijk door de gaskachels, slechts
1.400 m3 is en er wordt 2.892 kW elektra
verbruikt. Voor nr. 1A is dit 1.325 kW. Het
gasverbruik in de woning 1A is 1.433 m3/

In de woning 1A is een eigen, volledige,
centrale verwarming aangelegd. Alle meters
van de nutsvoorzieningen zijn gescheiden
voor beide panden, behalve de watermeter.
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VENRAYSEWEG 1A
Entree van deze woning is aan de zijkant. Hal met toilet en meterkast, deur naar de woonkamer met
open keuken. Schuifpui naar het terras en de tuin. 

Er is een deur naar de bijkeuken met aangrenzend de doorgang naar de inpandige garage. Op de
verdieping is een kleine overloop, een slaapkamer, een bergkast met de eigen CV-ketel en een
badkamer met toilet en douche. In de slaapkamer is een deur naar het platte dak. Hier is onder de
lessenaarskap boven de woonkamer een zolderberging. 




Deze woning is opgetrokken in gemetselde spouwmuren, v.v. isolatie tijdens de bouw. De kozijnen
zijn van hardhout en grotendeels v.v. thermische beglazing. De schuifpui is van aluminium. De
Engelse kap is geïsoleerd tijdens de bouw. Bij de slaapkamer zie je een groot dakraam voor
daglichttoetreding en ventilatie. Verder is er een geïsoleerd plat dak tussen de slaapkamer en de
zolder. De zolder bevindt zich onder een beschoten lessenaarskap met betonpannen gedekt en is via
het platte dak te bereiken. De vloeren zijn van beton- en steenachtig materiaal. 




Deze woning is huishoudelijk netjes onderhouden maar gedateerd. Het pand is in 1981 nieuw
gebouwd en bestaat uit een begane grond en een verdieping. Alleen de bijkeuken en de garage
bestonden al. De open keuken in de woonkamer is ingericht met een eenvoudig keukenblok en
losstaande apparatuur. 

De sanitaire voorzieningen bestaan uit een toilet met fonteintje op de begane grond en een
badkamer met douche, tweede toilet en wastafel op de verdieping. 

Betegeling en inrichting uit 1981. Functioneel en netjes. Op de vloer in de woonkamer ligt Novilon
en bij de keukenblok tegels, evenals in het halletje, het toilet en de badkamer boven. In de bijkeuken
liggen kurktegels. De vloer van de garage is een betonvloer. De toegangspoort van de garage is een
rolpoort, op afstand te bedienen. 
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TUIN & OMGEVING
Bij het pand hoort een kavel van 595 m2. Aan de zijkant van beide huizen is gebruik gemaakt van
beklinkering, in verband met de toegang tot de garages.

De zonnige achtertuin ligt op ZZO en biedt alle privacy. Hier staat ook het houten tuinhuis. Dit
tuinhuis verkeert overigens in een slechte staat van onderhoud.




Het pand ligt midden in het dorp Wanssum. De zijkant van de kavel grenst aan het toegangspad
naar de sportvelden. In het nieuwe plan voor de ‘groene loper’ blijft het pad naar het sportterrein
gehandhaafd, maar er komen nieuwe parkeerplekken en verderop, in een bocht die dient als
verkeersremmer in de weg, een terrein voor de evenementen in het dorp. Wanssum is een levendig
dorp met een brede basisschool, BSO, fraai speelterrein, een Jan Linders supermarkt, een warme
bakker, friture, een kledingzaak, een bekende fietsenzaak en een winkel met spullen zoals je die ook
aantreft bij een Welkoop. Verder is er een goede fysiotherapiepraktijk gecombineerd met een
fitnesscentrum. De huisartsenpraktijk met o.a. apotheek bevindt zich in het volgende dorp, Meerlo. 

Wanssum kent een levendig verenigingsleven met sportvelden, tennisbanen en ook een
openluchtzwembad.
De plannen die horen bij het realiseren van de rondweg om Wanssum, behelsden ook een
opknapbeurt van het Centrum van Wanssum, waardoor er nu een toeristische jachthaven met
horeca is gerealiseerd, de meanderende Molenbeek aantrekkelijke plekjes biedt om te recreëren en
er beklinkerde straten en een prachtige brug zijn aangelegd. 

De oprit van de A73 richting Venlo-Nijmegen ligt op 5 autominuten en de nieuwe aansluiting vanuit
Wanssum op de N270 tussen Well en Helmond-Eindhoven ligt net buiten Wanssum. Het NS-station
in Oostrum (lijn Roermond-Nijmegen) ligt op slechts 7 autominuten. 
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BOUWKUNDIGE KENMERKEN

Bouwjaar ca. 1925 voor nr. 1; 1981 voor nr. 1a.

Gevels metselwerk spouwmuren.

Dak Geïsoleerd dak, Engelse kap. Bedekt met betonpannen.

Kozijnen Nr. 1 is v.v. kunststof kozijnen, nr. 1A heeft kozijnen van 
hardhout.

Overige voorzieningen de woning is grotendeels voorzien van rolluiken.

Isolatie dakisolatie en grotendeels dubbel glas, met op enkele 
plaatsen geluidsisolerend glas.

Centrale verwarming Nr. 1 heeft een Remeha cv-ketel 2012. Nr. 1a heeft een 
Atag  cv-ketel 2016.

Eigendom/huur CV-ketel eigendom.

Warmwatervoorziening middels de cv-ketel.

OVERIGE KENMERKEN

Tuinligging zuid.

Bestemmingsplan woonbestemming.

Erfdienstbaarheden geen bekend.

Asbest niet bekend, gezien bouwjaar wel mogelijk.

Meterkast voldoende groepen en aardlekschakelaars .

ALGEMENE KENMERKEN
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GROENE LOPER
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In het komende halfjaar zal de Venrayseweg hier ter plaatse i.o.v. de gemeente Venray omgetoverd
worden in een zogenaamde ‘groene loper’. Nu de rondweg om Wanssum een feit is, mogen
vrachtwagens en het autoverkeer dat niet in Wanssum hoeft te zijn, geen gebruik meer maken van
de ooit zeer druk bereden Venrayseweg, dwars door Wanssum. De groene loper houdt o.m. in dat er
meer ruimte komt voor voetgangers en fietsers en dat de snelheid van eventueel gemotoriseerd
verkeer teruggebracht wordt naar 30 km. Er komen verkeersremmers en de te berijden weg wordt
o.a. versmald en voorzien van trottoirs en groenbeplanting in de middenberm en langs de kanten.  



KADASTRALE KAART
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PLATTEGROND * Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze plattegronden 

Deze dienen ter oriëntatie en de werkelijke situatie kan mogelijk afwijken.
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PLATTEGROND * Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze plattegronden 

Deze dienen ter oriëntatie en de werkelijke situatie kan mogelijk afwijken.
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LOCATIE OP DE KAART
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ALGEMENE INFORMATIE

DE PARTNERS VAN PEELRAND


Als makelaars hebben wij dagelijks te maken met kopers

en verkopers. Deze mensen komen voor vele keuzes te

staan op het gebied van financieringen, verbouwingen,

renovaties, interieuradvies of woninginrichting. Wij

ondersteunen daarbij graag! De Partners van Peelrand is

een samenwerking met lokale bedrijven. Bedrijven waar

wij u met een gerust hart naar toe willen sturen, u wordt

daar op een vakkundige wijze geadviseerd.






DEZE BROCHURE


De vermelde informatie is van algemene aard en is niet

meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te

treden. De informatie is met zorg samengesteld en uit

ons inziens betrouwbare bron afkomstig. T.a.v. de

juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid

aanvaarden. De tekeningen zijn ter indicatie en kunnen

afwijken van de werkelijke situatie. Deze

objectinformatie beoogt geen uitputtende lijst te geven

m.b.t. mogelijk aanwezige gebreken in de woning. De

informatie die is vermeld is verkregen van de verkoper en

uit eigen waarnemingen ter plaatse en heeft als

bedoeling om de koper zo goed mogelijk te informeren

en tegelijk te voldoen aan de op de verkoper rustende 

mededelingsplicht. Op grond van het Burgerlijk Wetboek

rust er op de koper van een woning een onderzoeksplicht.

Dit houdt in dat de koper zelf verantwoordelijk is voor de

beoordeling of de woning de eigenschappen zal bezitten

om te voldoen voor het gebruik dat hij van de woning zal

willen maken. Het verdient dan ook aanbeveling om een

ter zake (bouwkundig) deskundige in te schakelen.





DE NVM KOOPAKTE


Indien met betrekking tot deze woning onderhandelingen

optreden, welke leiden tot het tot stand komen van een

koopovereenkomst, zal door de makelaar een koopakte

worden opgemaakt overeenkomstig het laatst

uitgegeven model koopakte NVM, vastgesteld door de

NVM, de consumentenbond en Vereniging Eigen Huis.

Indien wenselijk kan in deze koopakte zijdens de koper

een voorbehoud worden opgenomen ter verkrijging van

een hypothecaire geldlening en/of nationale

hypotheekgarantie (NHG). In ieder geval zal in de

koopakte eveneens de standaard waarborgsom (een borg

te storten bij de notaris) of een bankgarantie ter grootte

van 10% van de koopprijs worden opgenomen. De kosten

van een bankgarantie komen voor rekening van de koper.

31



INTERESSE IN DEZE WONING?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Peelrand Makelaardij Venray

Paterslaan 2 - 5801 AS Venray

(0478) 568846  -  info@peelrand.com 
www.peelrand.com

Peelrand Makelaardij Bergen

Mosaïque 6-A - 5854 AZ Bergen

(0485) 748008  -  info@peelrand.com 
www.peelrand.com


