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Vraagprijs € 239.000,- Kosten koper 
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Welkom 
 
Allereerst danken wij u hartelijk voor uw brochure-aanvraag en uw belangstelling in deze 
woning. Via deze brochure willen wij u graag welkom heten aan het adres Tarweveld 20   
in Beuningen (Gld) en u van alle belang zijnde informatie voorzien over deze woning.  
In de volgende pagina’s geven wij onder andere een uitgebreide omschrijving van het 
huis, wordt de indeling ervan toegelicht en zullen belangrijke kenmerken onder de 
aandacht worden gebracht. Samen met de getoonde foto’s en weergegeven plattegronden 
kunt u een eerste indruk opdoen. Hopelijk mogen wij u daarna verder rondleiden tijdens 
een bezichtiging zodat u de juiste sfeer kunt proeven. Graag verwijzen wij u voor meer 
informatie en het maken van een bezichtigingsafspraak naar onze contactgegevens aan 
de onderzijde van deze pagina. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
ADVICE Makelaardij 
 
 
Eric van Woezik  &   Machteld Huisman 
NVM makelaar en taxateur medewerkster binnendienst en marketing 
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Omschrijving 
 
Zeer fraai en degelijk uitgebouwde twee onder een kap woning met garage, carport en opbouw 
(slaapkamer) boven de garage. Om de opbouw geheel in steen mogelijk te maken, is de garage 
voorzien van spouwmuren en een nieuwe geïsoleerde vloer (om de draagkracht te verhogen). 
Door de interne veranderingen biedt dit huis zeer veel mogelijkheden zoals het creëren van een 
slaap- en badkamer op de begane grond of een kantoorruimte in de garage waardoor de 
vloeroppervlakte van de woning ook nog eens groter wordt. Boven blijft het gemak behouden van 
een grote overloop, drie ruime slaapkamers, riante badkamer en een zolder. 
 
De woning is gelegen aan een rustige straat met vrijwel alleen bestemmingsverkeer en naast een 
riant speelveld met speeltuin en parkachtige wandelroute aan het water. In de straat zijn er 
voldoende parkeermogelijkheden en ligt met de rug tegen wijk De Balmerd. 
 
Indeling: 
Begane grond: 
Entree met hal, meterkast, trap naar boven en een keurig toilet met fontein. De lichte L-vormige 
woonkamer geeft aan de voorzijde vrij uitzicht. Aan de achterzijde is er middels twee openslaande 
deuren toegang tot de achtertuin en overkapping / patio. De half open keuken is voorzien van 
diverse apparatuur waaronder een vaatwasser, keramische kookplaat en afzuigkap. 
 
Eerste verdieping:  
Ruime overloop, twee slaapkamers aan de voorzijde van de woning. Riante badkamer met 
wastafelmeubel, 2e toilet, douchecabine en whirlpool (met jetstream). Kast met 
witgoedaansluitingen en opstelling van de cv-installatie (2013). Riante slaapkamer met veel 
lichtinval vanwege de dakkapel en het Velux - dakraam (gesitueerd boven de garage). Deze kamer 
is tevens voorzien van ideale bergruimte achter de knieschotten. Door de grote dakkapellen aan 
voor- en achterzijde en het zijraam is er veel natuurlijk daglicht op deze verdieping. 
 
Tweede verdieping: 
Middels vaste trap bereikbare zolderverdieping. Ruime slaapkamer met naast de trap veel 
bergruimte. Ook hier is een groot Velux dakraam geplaatst. 
 
Garage: 
Geheel geïsoleerde garage uitgevoerd met elektra, water en verwarming. De garage is voorzien 
van een nieuwe betonvloer en heeft aan de achterzijde een loopdeur naar de tuin en aan de 
voorzijde twee houten openslaande deuren. 
 
Tuin: 
De gezellige achtertuin met achterom is gelegen op het oosten en biedt veel privacy vanwege de 
gehele omheining. Achter de garage, naast de achterom is een houten berging geplaatst. Aan de 
achtergevel van de woning is een ideale overkapping / patio gemaakt van circa 16 m2 waar men 
bij ieder weertype kan genieten van de tuin. Om voldoende daglicht te behouden is hier een 
lichtkoepel geplaatst. 
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Vervolg omschrijving 
 
Aan de voorzijde is een lange carport, aan de garage vast tot aan de voorgevel. Op eigen terrein 
zijn met gemak twee auto's, op twee afzonderlijk parkeerplaatsen, te parkeren. 
 
Bijzonderheden: 
* Overkapping / patio (ca. 16 m2) met lichtkoepel gebouwd in 2012. 
* Dakkapel achter van 2002, dakkapel voor van 2010. 
* Carport met lichtkoepel van 2002 (tot aan voorgevel van de woning). 
* Schilderwerk (ramen en kozijnen) van 2011. 
* Cv-installatie (merk: Remeha) van 2013. 
* Nieuwe groepenkast (meterkast) van 1998. 
* Garage opbouw van 2002 (zeer degelijk uitgevoerd door aannemer Van Bergen Bouw). 
* Garage in spouw geïsoleerd met nieuwe betonvloer. 
* Opbouw geheel in steen uitgevoerd. 
* Inhoud ca. 427 m3 en woonoppervlakte ca. 128 m2. 
 
Kortom een zeer degelijk en fraai uitgebouwde woning met zeer veel mogelijkheden. Om de juiste 
sfeer te proeven en een goede indruk te krijgen is een bezichtiging absoluut de moeite waard. 



 
 

 

ADVICE Makelaardij 
Van Heemstraweg 64 b 
6641 AG Beuningen Gld 
Tel: 024-6771376 
Fax: 024-6774397 
E-mail: info@advicemakelaardij.nl 
Website: www.advicemakelaardij.nl 

 
 

 

Kenmerken 
 

Object gegevens 

Soort Eengezinswoning 

Type 2-onder-1-kapwoning 

Soort bouw Bestaande bouw 

Bouwjaar/-periode 1985  

Huidig gebruik Woonruimte 

 

Maten object 

Aantal kamers 5 (waarvan 4 slaapkamers) 

Inhoud ca. 427 m3 

Perceeloppervlakte 228 m2 

Woonoppervlakte ca. 128 m2 

Woonkamer ca. 22.5 m2 

 

Details 

Ligging Aan rustige weg, in woonwijk, vrij uitzicht 

Bijzonderheden Zeer degelijk en fors uitgebouwd 

Isolatie Dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, dubbel glas 

Verwarming Cv-ketel (merk: Remeha van 2013)  

Warmwater Cv-ketel 

Kabel Ja en glasvezel 

Alarm Nee 

Zonwering Nee 

Garage Aangebouwd steen (in spouw), garage met carport 

Schuur / berging Vrijstaand hout 

 

Tuin gegevens 

Tuin Achtertuin, voortuin, zijtuin 

Tuin diepte/lengte ca. 8 m 

Tuin breedte ca. 9,5 m 

Ligging Noord - oost 

Kwaliteit Fraai aangelegd met patio en houten berging. 
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Indeling 
 

Begane grond: 
Entree met hal, meterkast, trap naar boven en een keurig toilet met fontein. De lichte L-vormige 
woonkamer geeft aan de voorzijde vrij uitzicht. Aan de achterzijde is er middels twee openslaande 
deuren toegang tot de achtertuin en overkapping / patio. De half open keuken is voorzien van 
diverse apparatuur waaronder een vaatwasser, keramische kookplaat en afzuigkap.  
 
 

Eerste verdieping: 
Ruime overloop, twee slaapkamers aan de voorzijde van de woning. Riante badkamer met 
wastafelmeubel, 2e toilet, douchecabine en whirlpool (met jetstream). Kast met 
witgoedaansluitingen en opstelling van de cv-installatie (2013). Riante slaapkamer met veel 
lichtinval vanwege de dakkapel en het Velux - dakraam (gesitueerd boven de garage). Deze kamer 
is tevens voorzien van ideale bergruimte achter de knieschotten. Door de grote dakkapellen aan 
voor- en achterzijde en het zijraam is er veel natuurlijk daglicht op deze verdieping.  
 
 

Tweede verdieping: 
Middels vaste trap bereikbare zolderverdieping. Ruime slaapkamer met naast de trap veel 
bergruimte. Ook hier is een groot Velux dakraam geplaatst. 

 
 
Garage: 
Geheel geïsoleerde garage uitgevoerd met elektra, water en verwarming. De garage is voorzien 
van een nieuwe betonvloer en heeft aan de achterzijde een loopdeur naar de tuin en aan de 
voorzijde twee houten openslaande deuren. 
 
 

Tuin: 
De gezellige achtertuin met achterom is gelegen op het oosten en biedt veel privacy vanwege de 
gehele omheining. Achter de garage, naast de achterom is een houten berging geplaatst. Aan de 
achtergevel van de woning is een ideale overkapping / patio gemaakt van circa 16 m2 waar men 
bij ieder weertype kan genieten van de tuin. Om voldoende daglicht te behouden is hier een 
lichtkoepel geplaatst. Aan de voorzijde is een lange carport, aan de garage vast tot aan de 
voorgevel. Op eigen terrein zijn met gemak twee auto's, op twee afzonderlijk parkeerplaatsen, te 
parkeren.  
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Impressiefoto’s 
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Plattegronden 
 

Begane grond 
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Eerste verdieping 
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Voorgevel 
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Doorsnede 
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Zijgevel 
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Kadaster kaart 
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Lijst van Zaken 
 

Beschrijving zaken 
blijft 

achter 
gaat mee 

overname 
(mogelijk) 

n.v.t. 

tuin: 

tuinaanleg / bestrating / beplanting      

buitenverlichting     

tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder     

tuinhuisje / buitenberging     

kasten/werkbank in tuinhuis/berging     

broeikas     

voet droogmolen     

woning: 

vlaggenmast     

schotel/antenne     

brievenbus     

(voordeur)bel     

alarminstallatie     

veiligheidssloten/inbraakpreventie     

rookmelders     

rolluiken / zonwering buiten     

zonwering binnen     

vliegenhorren     

raamdecoratie, te weten: 

gordijnrails / gordijnen / vitrages     

rolgordijnen     

losse horren/rolhorren     

vloerdecoratie, te weten: 

- vloerbedekking      

- parketvloer / laminaat     

- plavuizen     

c.v. met toebehoren     

thermostaat     

mechanische ventilatie/luchtbehandeling     

airconditioning     

open haard met toebehoren     

allesbrander     

kachels     

isolatievoorzieningen     

(voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten: 

radiatorafwerking     
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Beschrijving zaken 
blijft 

achter 
gaat mee 

overname 
(mogelijk) 

n.v.t. 

schilderijophangsysteem     

keukenblok met bovenkasten      

keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 

- vaatwasser     

- afzuigkap     

- keramische kookplaat     

- losse koel-/vriescombinatie     

- losse combi-magnetron     

keukenaccessoires 

verlichting, te weten: 

- plafondlamp     

- eetkamerlamp     

(losse) kasten, legplanken, te weten: 

- legplanken kledingkamer     

- kasten     

vast bureau     

spiegelwanden     

wastafels met accessoires     

toiletaccessoires (toiletrolhouder, toiletbril, spiegel etc.)     

- alle vaste accessoires     

badkameraccessoires (spiegel, kranen, douchescherm etc.) 

- alle vaste accessoires     

sauna met toebehoren     

veiligheidsschakelaar wasautomaat     

waterslot wasautomaat     

overig 
 
zaken die geen eigendom van de verkoper zijn maar waarvan eventuele leasecontracten, huurkoopcontracten of 
huurcontracten zijn over te nemen (keukens, open haarden, c.v.-ketels, boilers, geisers): 

overige zaken, te weten: 

- 3x ccv beveiligingscamera incl. dvr     

bijzondere opmerkingen: 
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Locatie 
 

Adres gegevens 

Adres Tarweveld 20 

Postcode / plaats 6641 SK Beuningen Gld 

Provincie Gelderland 

 

Locatiekaart 

 
 

Kadaster 
 

Kadastrale gegevens 

Adres Tarweveld 20 

Postcode / plaats 6641 SK Beuningen Gld 

Gemeente BEUNINGEN 

Sectie / Perceel K 613 

Oppervlakte 204 m2 

Soort Volle eigendom 

Sectie / Perceel K 2559 

Oppervlakte 24 m2 

Soort Volle eigendom 
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Belangrijke informatie behorende bij deze objectinformatie. 
 
Onderzoeksplicht koper 
Deze objectinformatie beoogt geen uitputtende lijst te geven met betrekking tot mogelijk aanwezige gebreken in de 
woning. De informatie die is vermeld is verkregen van de eigenaar/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. Deze formulering zal in elke koopakte die door ADVICE Makelaardij wordt opgemaakt, worden 
opgenomen. 
 
Vrijblijvende aanbieding  
Hoewel deze objectinformatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld blijft de mogelijkheid bestaan dat er 
fouten en/of onvolledigheden in de omschrijving aanwezig zijn. Noch de verkoper noch ons kantoor aanvaarden in 
dit geval enige aansprakelijkheid. Alle verstrekte informatie dient gezien te worden als een uitnodiging om in 
onderhandeling te treden en bevat derhalve slechts een vrijblijvende aanbieding. Een bieding gelijk aan de 
gestelde vraagprijs doet dan ook niet direct een koopovereenkomst tot stand komen. Bij het vermelden van maten 
die zijn overgenomen uit (bouw-)tekeningen kan de maatvoering afwijken van de werkelijkheid. Hieraan kan door 
de koper geen enkel recht worden ontleend. 
 
Financiering  
Ter aanvulling op het gestelde in art. 16 lid 1 sub b en c in de koopakte wordt overeengekomen 
* dat bij de aanvraag voor de financiering en de Nationale Hypotheek Garantie het inkomen van beide kopers 
volledig in aanmerking zal worden genomen, gedurende 30 jaar. 
* dat de ontbindende voorwaarde alléén in werking treedt als de koper/kopers vóór de in artikel 16 lid 1 sub b en/of 
c genoemde datum kan/kunnen bewijzen dat minimaal twee erkende geldverstrekkers de hypotheekaanvraag 
hebben afgewezen. 
 
Bouwkundige risico's 
Indien de woning gebouwd is in de periode van 1965-1983 bestaat de mogelijkheid dat de constructie is 
uitgevoerd met betonnen vloeren zoals Kwaaitaal-, Omnia- of Mantavloeren. Er is gebleken dat in gebieden met 
een hoge vochtigheidsgraad betonschade kan ontstaan door in de vloer aanwezige chloriden, die de sterkte van 
het beton en evt. wapening kan aantasten. Indien de woning gebouwd is in de periode tussen 1963-1985 zijn er 
mogelijkerwijs asbest houdende materialen verwerkt. Bij de eventuele verwijdering van deze materialen dienen op 
grond van de geldende milieuregelingen speciale maatregelen genomen te worden, die extra verwijderingskosten 
met zich mee kunnen brengen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle 
aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid en de eventuele verwijdering van asbest houdende materialen kan 
voortvloeien. 
Met betrekking tot de elektrische installatie geldt dat, tenzij anders aangegeven, deze naar de mening van de 
verkoper voldoet voor het huidige gebruik. Hiermee wordt geen garantie gegeven omtrent de afwezigheid van 
oude (stoffen) bedrading in (gedeelten van) de elektrische installatie of de leidingen. Eventuele kosten voor 
aanpassing van de elektrische installatie komen voor rekening van koper. 
 
Bodemverontreiniging/ondergrondse tanks  
Er is door de verkoper geen onderzoek laten verrichten naar de eventuele aanwezigheid van verontreinigende 
stoffen in de ondergrond. Voor zover verkoper bekend, is nimmer een ondergrondse tank voor de opslag van 
(vloei-)stoffen in de grond aangebracht, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Door verkoper wordt geen enkele 
aansprakelijkheid aanvaard in geval van achteraf blijkende bodemverontreiniging, van welke aard dan ook, tenzij 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
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Over ADVICE  
 

Financieel Management, Assurantiën en Makelaardij. Wij bieden u een uitgebreid dienstenpakket 

onder de naam ADVICE. Al vanaf eind jaren ‘70 een begrip in Beuningen en omgeving. Van 

oudsher is ADVICE gespecialiseerd in de financiële administratie voor bedrijven en particulieren en 

in de wereld van assurantiën. Vanaf 2012 hebben wij het specialisme makelaardij toegevoegd 

waarbij de particuliere woningmarkt centraal staat. Belangrijke zaken die u met een goed gevoel 

en een gerust hart graag aan een specialist overdraagt. 

  

ADVICE Makelaardij is gespecialiseerd in het aankopen, verkopen en taxeren van particuliere 

woningen. Als gecertificeerd makelaarskantoor kunnen wij ons licht laten schijnen op elke fase 

hiervan. Daarnaast is ADVICE Makelaardij aangesloten bij branchevereniging NVM. Hierdoor bent 

u verzekerd van een goede, professionele begeleiding en een uitgebreide presentatie onder 

andere op website Funda. Persoonlijke aandacht, interesse in u en uw woning en luisteren naar 

uw eigen inzicht vinden wij als vanzelfsprekend. Door onze zelfstandigheid kunnen wij flexibel zijn 

en inspelen op uw persoonlijke wensen. Zo kunnen wij samen met u een goed plan van aanpak 

opstellen.  

 

Om onze persoonlijke manier van werken zelf te ervaren, hopen wij dat u onze makelaar, Eric van 

Woezik, uitnodigt voor een vrijblijvend gesprek. Daarin zal hij zijn uiterste best doen u ervan te 

overtuigen dat u bij ADVICE Makelaardij aan het juiste adres bent. 

 

ADVICE gaat verder dan de letterlijke betekenis van het woord. Om dit te kunnen waarmaken 

heeft iedere tak van dienst zijn specialist met een eigen gezicht. 

 

Eric van Woezik    Makelaardij eric@advicemakelaardij.nl 

Roland Visser Financieel Management    roland@advice-fm.nl  

Edwin Jansen    Assurantiën edwin@advice-fm.nl 
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