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Heeft u altijd al de wens gehad uw eigen droomhuis te bouwen op een unieke locatie? 
Dan is dit uw kans! Aan de Ooijsenseweg ligt deze zeer royale bouwkavel van 7.938 m². 

Binnen de geldende bouwvoorschriften bestaan er vele mogelijkheden tot de realisatie van een 
prachtige vrijstaande woning. 

Het perceel wordt in bouwrijpe staat opgeleverd. 
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LOCATIE / OMGEVING 
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LOCATIE / OMGEVING 
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ZOMERIMPRESSIES 
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MAASPARK WANSSUM-OOIJEN 
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ALGEMENE KENMERKEN 

TYPE : bouwvlak t.b.v. de bouw van één vrijstaande woning. 

PERCEEL  : 7.938  m². 

BESTEMMINGSPLAN  : woonbestemming (agrarische waarden, natuur en 

verkeer). Bekijk het kavelpaspoort. 

BANKGARANTIE : de standaard waarborgsom (een borg te storten bij de 

notaris) of een bankgarantie ter grootte van 10% van de 

koopsom. 

AANSLUITINGEN :  kosten voor aanleg van riolering, water en elektra zijn voor 

rekening van koper. 

BELASTING  : de belasting komt voor rekening van verkoper. 

NOTARISKOSTEN : kosten voor de overdracht (notaris) zijn voor rekening van 

verkoper. 

BODEM : Uit het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de grond 

geschikt is voor woningbouw. Een afschrift van dit rapport 

is opvraagbaar.  

BOUWVERGUNNING : Alle kosten die betrekking hebben op de bouw van een 

woning (o.a. bouwvergunning, legeskosten, 

sonderingsonderzoek, architect etc.) zijn voor rekening 

van koper. 

ALGEMEEN 
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KADASTER 

KADASTER : De kavel is reeds kadastraal uitgemeten.  

BOUWRIJP  : Het perceel wordt in bouwrijpe* staat opgeleverd. 

* Bouwrijpe staat betekent dat het bouwterrein vrij is van obstakels en dat de grond

     schoon is.



 

8 

VOORBEELD ONTWERPEN MR. STIR architect + planner 

IMPRESSIES TER INSPIRATIE  
Kopers zijn vrij in keuze van architect en  

ontwerp (binnen het bestemmingsplan) 
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KAVELPASPOORT 
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KAVELPASPOORT 
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KAVELPASPOORT 
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KAVELPASPOORT 
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KAVELPASPOORT 
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KAVELPASPOORT 
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ALGEMENE INFORMATIE 

EEN AFSPRAAK 

De eigenaren en ook wij als Peelrand Makelaardij zouden het op prijs stellen indien u 

binnen een paar dagen na een afspraak uw reactie over het besproken object aan 

ons door zou willen geven. Ook als er geen verdere interesse bestaat horen wij dit 

graag! 

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. Waar kunt u de Partners van Peelrand vinden:   

- Op de homepage van www.peelrand.com 

- In het magazine “Kijk op Wonen” 

- Op de Peelrand verhuisbus 

Voor kopers en verkopers van Peelrand Makelaardij heeft elke partner ook een  

speciale aanbieding, doe hier uw voordeel mee! 

DE PARTNERS VAN PEELRAND 

DE 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. Voorts behouden wij het recht voor dat onze opdracht -

gever zijn goedkeuring dient te verlenen aan een mogelijke transactie met de ont-

vanger van deze informatie. 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.  

Indien koper besluit om niet tot inschakeling van een deskundige over te gaan komen 

eventuele nadelige gevolgen hiervan volledig voor zijn rekening.  

Indien met betrekking tot dit object 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 koop-

prijs worden  opgenomen. De kosten van een bankgarantie komen voor rekening van 

de koper. 

KOOPAKTE 
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Peelrand Makelaardij is een dynamisch makelaarskantoor met ruim 20 jaar 

ervaring, gevestigd in hartje Venray en Bergen. Wij zijn lid van de NVM, wat voor u 

een garantie betekent voor deskundigheid en onafhankelijkheid.  

   

Wij zijn uw juiste partner voor:  

·  verkoop en aankoop van bestaande woningen;   

·  verkoop en aankoop van nieuwbouw  

·  verhuur van alle soorten onroerend goed  

·  commercieel vastgoed, winkels en bedrijfsruimtes  

·  taxaties voor o.a. financiering, nalatenschappen of verdeling.   

   

Neem vrijblijvend contact op of loop eens bij ons binnen:    
 

 

 Kantoor Venray 

 Paterslaan 2 | 5801 AS Venray  

 (0478) 568846  

  

 Kantoor Bergen 

 Mosaïque 6-A | 5854 AZ Bergen 

 (0485) 748008  

  

 info@peelrand.com | www.peelrand.com 

PEELRAND MAKELAARDIJ 

AANTEKENINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




