
2
VLASSERTSTRAAT
OVERLOON
Vraagprijs € 329.500,- k.k.
Peelrand Makelaardij Venray

Paterslaan 2 - 5801 AS Venray

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



KENMERKEN
Bouwjaar

1960




Perceeloppervlakte

470 m²




Woonoppervlakte

92 m²




Overige inpandige ruimte

6 m²




Externe bergruimte

54 m²




Inhoud

465 m³




Energielabel

G 

IN HET KORT...
In het mooie dorp Overloon (gemeente Land van
Cuijk) staat dit degelijk vrijstaand woonhuis met
groot bijgebouw op een ruim perceel van 470 m². 




De woning is gedateerd en dit zorgt ervoor dat het
geheel naar eigen wens ingericht en afgewerkt kan
worden! De ligging in het dorp is perfect, nabij vele
voorzieningen op loopafstand en uitvalswegen zoals
de eigen oprit naar de A73.




De woning is ingericht met een woonkeuken met
kelder, woonkamer met terrasoverkapping,
badkamer en 4 slaapkamers op de 1e verdieping. Het
bijgebouw van ca. 48 m² is verdeeld in een berging
met garage en daarnaast is een tuinhuis met
overkapping aanwezig. De lange en brede oprit biedt
ruimte voor vele voertuigen. 




Kortom: een huis met vele mogelijkheden!
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BEGANE GROND
De hal bevindt zich aan de voorzijde van de woning. Het raam in de zijgevel, de voordeur en de
loopdeur naar de keuken zijn bezet met glas-in-lood. De half beklede trapopgang biedt toegang tot
de 1e verdieping. Er ligt een marmeren vloer. De meterkast is ingericht met 3 groepen. 




De woonkeuken is opgesteld met een eenvoudige inbouwkeuken en er is voldoende plaats voor een
eethoek. De keuken (ca. 11 m²) is voorzien van een 4-pits gaskookplaat, afzuigkap en een koelkast.
Tevens is er een vaste provisiekast en een Daalderop close-in boiler (10 L) aanwezig. Het raam in de
zijgevel zorgt voor daglicht in de keuken. Vanuit de keuken is het achterportaal, de hal, kelder en
woonkamer bereikbaar. 




De praktische kelder is ca 6. m² (< 2mtr.) groot en hier bevindt zich een koekoek en de watermeter.
De woonkamer (ca. 22 m²), gesitueerd aan de rechterzijde van de woning beschikt over een
gashaard met schouw. De dubbele tuindeuren, bezet met glas-in-lood bieden toegang tot de
terrasoverkapping aan de achterzijde. Het brede raam aan de voorzijde zorgt voor veel lichtinval en
zicht op de straatzijde. 




Achterportaal met toegang tot de badkamer en de terrasoverkapping. De badkamer is uitgerust met
een inloopdouche, toilet en wastafel met spiegelkast. De ruimte is geheel betegeld en het raam
zorgt voor natuurlijke ventilatie en daglicht. Daarnaast bevindt zich hier de aansluiting voor de
wasmachine.



De terrasoverkapping is geheel afgesloten met een zeildoek en deels met ramen en een loopdeur
naar de oprit. Het zeildoek kan eraf, zodat de overkapping aan de achterzijde open is. Het dak
bestaat uit polycarbonaatplaten. Er is verlichting en een buitenkraan aanwezig.
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VERDIEPING
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Overloop met aluminium vlizotrap naar de zolder. Op deze verdieping zijn 4 slaapkamers gelegen
met een formaat van ca. 6, 9, 10 en 11 m². Twee kamers zijn voorzien van een vaste kast. Deze zijn
allen ingericht met vloerbedekking en de wanden zijn behangen. 




Zolder/vliering

Bereikbaar met de vlizotrap en hier is de Vaillant cv-ketel geplaatst ('06). Er is veel bergruimte en er
zijn 2 kleine dakvensters aanwezig.
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BIJGEBOUW & TUIN
Dit vrijstaand bijgebouw is onderverdeeld in een garage (ca. 17 m² en een berging ca. 31 m²). Deze is
opgebouwd met een betonvloer, steense muren en een zadelkap bedekt met eternietplaten. De
garage beschikt over een smeerput, een stalen kantelpoort aan de voorzijde, de waterput voor de
beregening ( pomp is is niet aanwezig), elektra en verlichting. De berging is verdeeld in 2 ruimtes en
heeft enkele ramen en een loopdeur. 

De oprit is lang en breed en biedt ruimte aan meerdere voertuigen, zelfs 2 auto's naast elkaar is
mogelijk! Halverwege de oprit is een brede poort aanwezig.




De tuin ligt op het noordoosten en heeft door de open ligging aan de achterzijde een prima
bezonning. De tuin is ingericht met een groot gazon en een terras. Aan beide zijdes van de woning is
een vrije achterom gecreëerd. De tuin wordt deels omheind met hekwerk dat is begroeid met Hedra
en deels met een haag. Qua voorzieningen is er een sproeipunt (momenteel niet in gebruik)
aanwezig. De zijtuin aan de rechterzijde is ingericht met siergrind. Naast de garage is een tuinhuis
(ca. 6 m²) gesitueerd voorzien van verlichting, elektra en een overkapping van 7 m². Hier is een extra
terras gecreëerd, waar je heerlijk in het zonnetje kan zitten. De voortuin is eveneens ingericht met
een groot gazon.




Overloon is gelegen in een bosrijke omgeving aan de rand van de Peel en de Overloonsche duinen.
Er zijn vele toeristische trekpleisters zoals het Oorlogsmuseum, golfbaan en Zoo Parc Overloon.
Daarnaast heeft Overloon een levendige dorpskern met vele voorzieningen zoals o.a. school,
bakker, slager, bekende ijssalon en supermarkt. Er zijn goede verbindingen naar Venray, Boxmeer,
Nijmegen en Venlo (ca. 30 min) met eigen oprit naar de A73.
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BOUWKUNDIGE KENMERKEN

Bouwjaar ca. 1960. Garage ca. 1965. Tuinhuis 1992.

Vloeren Bgg: deels een betonvloer en deels een houten 
balklaag. 1e verdieping: beton. 2e verdieping: houten 
balklaag.

Gevels metselwerk spouwmuren.

Dak zadeldak bedekt met pannen. Het bijgebouw is bedekt 
met eternietplaten.

Kozijnen houten kozijnen.

Overige voorzieningen alle ramen beschikken over rolluiken.

Isolatie het raam aan de voorzijde in de woonkamer heeft 
dubbel glas.

Centrale verwarming Middels CV-ketel Vaillant 2006.

Eigendom/huur CV-ketel eigendom.

Warmwatervoorziening Middels c.v.-ketel, Daalderop close in boiler (10 l) in de 
keuken, eigendom.

OVERIGE KENMERKEN

Tuinligging Rondom gelegen. de achtertuin ligt op het 
noordoosten.

Bestemmingsplan woonbestemming.

Erfdienstbaarheden geen bekend.

Asbest aanwezig op het bijgebouw.

ALGEMENE KENMERKEN
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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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LIJST VAN ZAKEN

Omschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

(Gas)kachels X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 - lamp keuken en woonkamer 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

 - koelkast X

 

Woning - Sanitair/sauna

Badkamer met de volgende toebehoren

 - douche (cabine/scherm) X
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LIJST VAN ZAKEN

Omschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/

energiebesparing

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

(Klok)thermostaat X

Rolluiken X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

 

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

 

Tuin - Bebouwing

Tuinhuis/buitenberging X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X
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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.
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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


