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KENMERKEN
Bouwjaar

1986




Perceeloppervlakte

540 m²




Woonoppervlakte

198 m²




Gebouw gebonden buitenruimte

30 m²




Externe bergruimte

12 m²




Inhoud

755 m³

IN HET KORT...
Op een fantastische woonstek in het groen staat dit
royale (ca. 755 m³), vrijstaande woonhuis met berging
en carport op een zonnige kavel van 540 m²! Door de
aanwezigheid van een slaap- en badkamer op de
begane grond is wonen op een niveau mogelijk! De
woning is met zeer solide materialen gebouwd,
enigszins gedateerd, maar biedt vele mogelijkheden. 




Met een woonoppervlak van 198 m² biedt de woning
veel leefruimte met o.a. een kelder, woonkamer,
woonkeuken, bijkeuken, 4 slaapkamers, separate
toiletten en een badkamer. De zuiden ligging is
perfect, alsmede de geheel vrije ligging aan de
achterzijde, waardoor het optimaal genieten is in deze
tuin! De vrijstaande berging, carport, lange oprit, vrije
achterom en de twee overkappingen in de tuin maken
het geheel compleet. 




De woning ligt aan een rustige woonstraat, in de wijk
Veltum nabij alle voorzieningen, speeltuin Vlakwater
en diverse uitvalswegen.
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BEGANE GROND
De woonkamer (ca. 37 m²), over de gehele lengte van de woning aan de rechterzijde gesitueerd, heeft
mooi zicht op de straatzijde en de tuin! Er is maximaal tuincontact door de schuifpui (met plissé hor),
alwaar ook een deel overdekt terras is gecreëerd (met zonnescherm). Tevens treedt er veel daglicht
binnen! Centraal tussen de zit- en eethoek bevindt zich een sfeervolle houtkachel met schouw en voor de
schuifpui een convectorput. Er ligt een fraaie parketvloer. De aangrenzende woonkeuken (ca. 12 m²) is
volledig op de tuin gericht, alwaar met gemak een eettafel geplaatst kan worden.




De gedateerde inbouwkeuken in een hoekopstelling heeft daarnaast een apart keukensegment in
dezelfde stijl. Qua apparatuur is er een 4-pits inductie kookplaat (2013), afzuigkap, oven (defect) en een
koelkast (2021) aanwezig. De keuken biedt veel opbergruimte en heeft veel lichtinval door de 2
raampartijen in de achtergevel. Op de vloer liggen tegels. De keuken biedt toegang tot de bijkeuken. Hier
bevinden zich o.a. de aansluitingen voor witgoed, een vaste kastenwand met 2 schuifdeuren, een
uitstortgootsteen, een tuindeur met daarnaast een raam, een kast met daarin de Vaillant geiser. De
bijkeuken, is via de vrije achterom en de tuin, overdekt toegankelijk. 




Deze woning biedt de mogelijkheid om te wonen op een niveau door de aanwezigheid van een
slaapkamer en badkamer op deze begane grond. De slaapkamer, aan de linkervoorzijde van de woning, is
ca. 15 m² groot. Deze is voorzien van ingebouwde kastenwanden en 3 raampartijen. Daarnaast is de
badkamer gelegen welke is uitgerust met een ligbad, inloopdouche met thermostaatkraan, en een
dubbele wastafel met 2 spiegels, planchets en wandlampjes. De ruimte is volledig betegeld, wordt op
natuurlijke wijze geventileerd en heeft 2 kleine raampjes.
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SLAAP- EN BADKAMER BEGANE GROND
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KELDER
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1e VERDIEPING
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Overloop met separaat toilet, 3 slaapkamers en een Cv-bergruimte. Het separaat toilet is ingericht met
een staand closet en een fonteintje, in dezelfde stijl als het toilet op de begane grond. De Cv-bergruimte
beschikt over een dakkapel aan de voorzijde ('01 geplaatst). Hier is de Intergas Cv-ketel (nov. 2019, huur)
geplaatst met daarnaast de voldoende bergruimte. Er is een luik naar de vliering, die ook nog
mogelijkheden biedt. Momenteel is de vliering in gebruik als bergruimte.




Drie zeer ruime slaapkamers van ca. 12.5, 23 en 24 m² excl. kastruimte. De 2 grootste slaapkamers hebben
een aparte berg/-inloopkast en een wastafel. De slaapkamer in het midden van de woning is voorzien van
een brede dakkapel die extra ruimte en daglicht biedt. Op de vloer ligt vloerbedekking of Novilon, de
wanden zijn afgewerkt met granol en de plafonds met geschilderde gipsplaten.
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TUIN-BERGING-CARPORT
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De tuin is perfect gelegen op het zonnige zuiden, waardoor er altijd een plekje in de zon te vinden is!
Doordat de woning aan de achterzijde geheel vrij ligt is er ook een perfecte privacy! De tuin is zeer divers
aangelegd met vele beplanting, verharde paadjes, een deels overdekt terras bij de woonkamer en een
overkapping aan de rechterzijde. Links van de overkapping is een elektrisch bedienbaar zonnescherm
bevestigd waardoor men hier ook heerlijk in de schaduw kan genieten van de tuin. 




De erfafscheiding aan de linkerzijde is een houten schutting, aan de achter- en rechterzijde staat hekwerk
met begroeid met Hedra. Tussen de berging en de woning is een afsluitbare vrije achterom aanwezig. 




De vrijstaande berging (ca. 12 m²) is in spouw opgetrokken, heeft een betonvloer en een plat dak bedekt
met bitumineuze dakbedekking. Deze beschikt over een tuindeur, een raam, elektra en verlichting. Voor
de berging is een carport gerealiseerd. Deze biedt, samen met de lange oprit, ruimte voor meerdere
voertuigen. De oprit is geheel beklinkerd en hier bevindt zich een buitenkraan.
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BOUWKUNDIGE KENMERKEN

Bouwjaar 1986.  Dakkapel 2001.

Vloeren betonvloer.

Gevels metselwerk spouwmuren, geïsoleerd.

Dak zadeldak bedekt met pannen.

Kozijnen hardhouten kozijnen met dubbele beglazing. Het raam in de 
zijgevel heeft een zonnescherm en de achtergevel heeft  een 
elektrisch bedienbaar zonnescherm.

Isolatie volledig geisoleerd.

Centrale verwarming Middels CV-ketel Intergas 2019.

Eigendom/huur CV-ketel huur, maandelijks opzegbaar.

Warmwatervoorziening middels cv-ketel en Vaillant geiser eigendom.

Ventilatiesysteem natuurlijke ventilatie.

OVERIGE KENMERKEN

Tuinligging zuiden.

Bestemmingsplan woonbestemming.

Erfdienstbaarheden geen bekend.

Asbest geen bekend.

Meterkast 5 groepen, 1 fornuisgroep en 2 aardlekschakelaars.

Bijzonderheden toegankelijk voor ouderen.

VASTE LASTEN

Onroerend zaakbelasting* € 632,71 per jaar.

Afvalstoffenheffing* € 141,- per jaar.

Waterschapslasten* € 250,- per jaar.

Rioolheffing* €119,11 per jaar.

Nutsvoorzieningen* € 215,- per maand.

Cv-ketel huurkosten € 34,- per maand.

* op basis van dit huishouden

ALGEMENE KENMERKEN
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KADASTRALE KAART
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LIJST VAN ZAKEN

Omschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - losse (hang)lampen X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - gordijnen X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - parketvloer X

 - plavuizen X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koelkast X

 

Woning - Sanitair/sauna

Toilet met de volgende toebehoren
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LIJST VAN ZAKEN

Omschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - fontein X

 

Badkamer met de volgende toebehoren

 - ligbad X

 - douche (cabine/scherm) X

 - wastafel X

 - planchet X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/

energiebesparing

Brievenbus X

Kluis X

(Voordeur)bel X

(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie X

Rookmelders X

(Klok)thermostaat X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - geiser X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X
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LIJST VAN ZAKEN

Omschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) X

 

Overig - Contracten

CV: Ja
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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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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



 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.






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.
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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


