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Beelenstraat 3 B



6035 SB  Ospel

Vraagprijs € 325.000 k.k.



Kenmerken



Overdracht: 

Vraagprijs




 


Aanvaarding 

Eigendomsrechten 




Bouw: 


Type object 

 Bouwperiode 


Isolatie 




Oppervlaktes en inhoud:

 Perceeloppervlakte 




Woonoppervlakte 


Oppervlakte externe bergruimte 

Oppervlakte overige inpandige ruimte 


Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 

Inhoud 




Indeling: 


Aantal bouwlagen 

Aantal kamers 




Locatie: 

Ligging 




Tuin:


Type tuin 

Oriëntatie


Staat 




Onderhoud: 

Binnen 

Buiten 




Energieverbruik: 


Energielabel




Uitrusting: 

Verwarmingssysteem 


Warmtebron 

Bouwjaar CV ketel 


Ketel eigendom 

Parkeergelegenheid 


Heeft een rookkanaal 

Heeft fiber Opticle kabel 


Tuin aanwezig 

Heeft een garage 


Heeft rolluiken 


 



€ 325.000,- k.k. óf

€ 400.000,- k.k. incl. achter- en zijperceel 
(grootte: 12.570m2)

in overleg 

volle eigendom






vrijstaande woning

1968

dakisolatie, dubbel glas






2400 m² 

(14.970 m2 incl. achter- en zijperceel)

135 m²

108 m²

13 m²

40 m²

524 m³






2

10 (waarvan 4 slaapkamers)






aan rustige weg, beschutte ligging, buiten 
bebouwde kom, landelijk gelegen




achtertuin, voortuin, zijtuin, tuin rondom 

noord

verzorgd






goed

goed






in aanvraag




rolluiken, tv kabel

Remeha Calenta HR CV ketel 

gas

2009

ja

ja, diepe oprit en garage 

ja

nee

ja

ja 

ja (gehele woning)



Landelijk en vrij wonen op een royaal perceel

Deze vrijstaande woning is gelegen op een perceel van maar liefst 2400 m² in het buitengebied van Ospel. 

Wenst u nog meer ruimte? Dat is mogelijk, want het achtergelegen perceel én het zijperceel van samen 
12.570 m2 kunnen bijgekocht worden voor een bedrag van € 75.000,- k.k.




De vrijstaande woning is gebouwd in 1952 en is geheel voorzien van aluminium kozijnen met dubbele 
beglazing (m.u.v. de serre). Op de begane grond bevindt zich een fijne woonkamer, een leefkeuken, 
bijkeuken, serre, doucheruimte en een kantoor. Op de eerste verdieping zijn 4 slaapkamers gelegen, een 
toiletruimte en een vlizotrap naar de zolderverdieping.




Achter de woning ligt een bijgebouw met een oppervlakte van maar liefst 108 m2. Een uitermate geschikt 
gebouw als hobbyruimte/werkplaats of - na verbouwing - als kantoor/praktijk aan huis. Dit gebouw 
herbergt naast een hobbyruimte ook een ruimte voor kippen en/of andere buitendieren. Daarnaast is er 
een garage aanwezig en diverse bergingen.




Ook de riante achtertuin biedt volop mogelijkheden. Een moestuin, het houden van buitendieren... noem 
maar op! Aan ruimte zal het niet ontbreken.




Genieten van rust en ruimte!



Via de diepe oprit langs de woning komt men op 
de royale binnenplaats. Aan deze binnenplaats zijn 
de woning en het bijgebouw met garage gelegen. 

Het bijgebouw beschikt o.a. over een werkplaats, 
rookkanaal, verschillende bergingen, garage, 
kippenverblijf en tweede verblijf voor 
buitendieren.




De overkapping maakt het mogelijk droog vanuit 
de woning naar het bijgebouw te lopen.

Veel hobbyruimte 



Diepe hobbytuin 

Aan de achterzijde van het bijgebouw bevindt zich 
een riante tuin van maar liefst 20 meter diep.




Deze tuin is onderverdeeld in diverse 
compartimenten en beschikt over een broeikas, 
moestuin, tuinhuis, vlechthuis en bijenhotel. 




Een tuin met optimale mogelijkheden voor 
eenieder die van het buitenleven houdt!





Aan de zijkant van de woning - ter hoogte van de 
binnenplaats - bevinden zich een drietal stroken, 
die volledig afgezet zijn met hekwerk.

 

Hier kunnen de kippen en andere buitendieren 
gescheiden rondscharrelen. 




Ideaal voor dierenliefhebbers, maar uiteraard ook 
voor andere doeleinden in gebruik te nemen.

Buitendieren



Woonkamer 

De ontvangsthal biedt toegang tot de 1e 
verdieping, het kantoor, de woonkamer en de 
keuken. 




De woonkamer is voorzien van een degelijke 
houten parketvloer, een schouw en aluminium 
kozijnen met dubbele beglazing en elektrisch 
bedienbare rolluiken. 



Keuken 

Via de hal komt u eerst in de 
eetkamer die is v.v. een 
rookkanaal. Aan deze eetkamer/
keuken grenzen de woonkamer, 
de doucheruimte en de kelder. 
Aansluitend bevindt zich de 
keukenopstelling met daarachter 
de bijkeuken.

 

De keuken is v.v. een kunststof 
werkblad, spoelbak, vaste kast en 
ruimte voor een kooktoestel en 
koelkast. In de bijkeuken bevindt 
zich de cv-ketel, een vaste kast en 
de toegang tot de toiletruimte en 
tot de serre.



Slapen 

De trap met authentieke details leidt naar de 
slaapverdieping. Hier bevinden zich vier 
slaapkamers en een toiletruimte. Alle slaapkamers 
beschikken over aluminium raamkozijnen met 
dubbele beglazing, rolluiken en muurkasten.




De vlieringzolder is bereikbaar via de overloop.




Vanuit één van de slaapkamers is de bergzolder 
boven de keuken bereikbaar. 





Bijzonderheden van deze woning 

- Landelijk gelegen vrijstaande woning op een riant perceel van maar liefst 2400 m²

- Met mooi siermetselwerk onder de rand van het dak

- Mogelijkheid tot het bijkopen van het achter- en zijperceel van 12.570 m2 (€ 75.000 k.k.)

- Zeer geschikt als woning met een eigen werkplaats/hobbyruimte

- Mogelijkheid tot het houden van buitendieren

- Gehele woning is voorzien van aluminium kozijnen met dubbele beglazing en rolluiken (m.u.v. serre) 

- Met bijgebouw (108 m²) voorzien van werkplaats, bergingen, garage en verblijf voor buitendieren

- Begane grond met woonkamer, leefkeuken, bijkeuken, kantoor, doucheruimte en serre

- Voorraadkelder (via eetkamer bereikbaar)

- Eerste verdieping met 4 slaapkamers en toiletruimte

- Kruipruimte bereikbaar via voorraadkelder

- Overkapping tussen woonhuis en bijgebouw

- Schotelantenne

- Riante achter- en zijtuin met diverse kassen, bijenhotel, schuur en ruimte voor buitendieren

- Perceel omgeven door volwassen bomen en beplanting

- Alle vloeren zijn stenen betonvloeren (m.u.v. zoldervloer)

- Meterkast met 4 groepen en krachtstroom

- Landelijk wonen in het buitengebied van Ospel 



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Blijft achter Gaat mee Ter overname

 

Tuin

Buitenverlichting X

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Tuinhuis/buitenberging X

(Broei)kas X

 

Tuin overige

Vlechthuis X

Bijenhotel (zonder bijen) X

 

Woning

Brievenbus X

Rolluiken/Zonwering buiten X

(Voordeur)bel X

Veiligheidssloten/inbraakpreventie X

 

Raamdecoratie

Gordijnrails X

Gordijnen/vitrages X

 

Vloerdecoratie

Plavuizen X

Vloerbedekking X

Parketvloer/laminaat X

 

Warmwatervoorziening

CV met toebehoren X

Kachels X

Thermostaat X

Isolatievoorzieningen X

 

Keukenapparatuur

Kooktoestel X

Koelkast X

 

Toilet accessoires

Toiletaccessoires vast X

 

Lijst van zaken



Blijft achter Gaat mee Ter overname

Badkamer accessoires

Badkameraccessoires vast X

 

Algemeen

Keukenblok met bovenkasten X

Lijst van zaken





OVER ONS

LAENEN MAKELAARDIJ; een betrokken makelaarsteam met 20 jaar ervaring in de 
woningmarkt. Wij bieden niet alleen de standaard dienstverlening die u van een makelaar 
mag verwachten, wij bieden een concept exact aangepast op uw situatie. Elke opdrachtgever 
is uniek, zo ook is elke woning en elke situatie. Wij zijn FLEXIBEL, doen graag dat beetje 
éxtra en zijn BETROKKEN met onze opdrachtgever.




Door onze jarenlange ervaring kennen wij de woningmarkt als geen ander. Dit uit zich onder 
andere in het feit dat onze verkoopprijzen minimaal afwijken van onze gestelde vraagprijzen. 
Wij maken waar wat wij beloven door DAADKRACHTIG te zijn.




Binnen ons kleine en hechte team vindt u alles onder één dak; of het nu gaat om de verkoop 
van uw woning of de aankoop van uw nieuwe woning, om een (NWWI) taxatie, fotografie, of 
enkel om advies over de juiste te nemen stappen. Wij nemen de tijd u uitvoerig te adviseren 
en te informeren, wij zijn graag DUIDELIJK.




Daarnaast zijn wij niet alleen bereikbaar op kantooruren, maar ook daarbuiten – in de 
avonduren en op zaterdag - staan wij voor u klaar. Wij zijn BEREIKBAAR. Juist vanwege ons 
hechte team zijn de lijnen onderling kort en weten wij exact wat er speelt bij onze 
opdrachtgevers. Geen eindeloos doorverbinden, maar direct de juiste persoon die u verder 
helpt.




               DUIDELIJK – BEREIKBAAR – FLEXIBEL – BETROKKEN – DAADKRACHTIG





ONS TEAM



Stephan Laenen



VBO Makelaar, SCVM 
Register Makelaar/Taxateur

 

stephan@laenen.nl

0495 450 680

06 5378 0641



Roan Laenen

VBO Makelaar, SCVM 
Register Makelaar/Taxateur 




roan@laenen.nl


0495 450 680

06 8126 2514



Marlies Laenen



Vakfotograaf, 
Vastgoedstylist




marlies@laenen.nl

0495 450680

06 5397 4438



Margo van Heel



Office Manager 







info@laenen.nl

0495 450 680

Laenen Makelaardij is aangesloten bij de branchevereniging VBO Makelaar; 

de meest actieve en consumentvriendelijke branchevereniging voor woningmakelaars 

in onroerend goed. Makelaars aangesloten bij VBO stellen de consument centraal en 

staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid, en dat is nou exact wat binnen onze denk- en 
werkwijze past!













Wetenswaardigheden

- Kosten verkopend makelaar

De eigenaar van dit object heeft ons, als deskundige partij, opdracht gegeven om de verkoop van zijn 
woning voor te bereiden en te realiseren. Voor de koper heeft dit uiteraard geen financiële 
consequenties. U als kandidaat koper bent vrij om zo nodig of indien door u gewenst een eigen 
deskundige in te schakelen.





 - Mondelinge overeenkomst

Koper en verkoper kunnen aan een mondelinge koopovereenkomst geen rechten ontlenen. Verkoper 
behoudt zich het recht het woonhuis te gunnen aan de gegadigde van zijn keuze. Koper en verkoper zijn 
gehouden aan deze koopovereenkomst nadat deze door beide partijen is ondertekend en ter hand is 
gesteld.





 - Bedenktijd

Koper, die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft 
bedenktijd om deze koopovereenkomst te ontbinden. De bedenktijd duurt drie dagen en begint om 0.00 
uur van de dag die volgt op de dag dat de tussen partijen opgemaakte koopovereenkomst (in kopie) aan 
de koper ter hand gesteld is. Indien de bedenktijd op een zaterdag, zondag of algemeen erkende 
feestdag eindigt, wordt deze verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of 
algemeen erkende feestdag is. De bedenktijd wordt, zo nodig, zoveel verlengd dat daarin tenminste twee 
dagen voorkomen die geen zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn.






 Indien koopovereenkomst aan koper ter hand gesteld is op: 




Maandag

Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag 

Vrijdag 

Zaterdag 

Zondag







 - Bankgarantie

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen dient de kopende partij, binnen zes weken na het 
bereiken van de schriftelijk bevestigde overeenstemming, een harde bankgarantie te doen stellen in 
handen van de notaris, groot 10% van de koopsom.





 - Verantwoording

Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van deze brochure, 
aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid jegens ongeacht wie voor eventuele onjuistheden in deze 
brochure. Alle gegevens en eventuele plattegronden in deze brochure zijn zo correct mogelijk 
weergegeven zodat kandidaten zich kunnen oriënteren op het betreffende woonhuis. Voor de juistheid 
van de maatvoering kan desondanks niet worden ingestaan. De mogelijkheid bestaat dat tijdens bouw of 
verbouw is afgeweken van bouwtekeningen die ons ter beschikking zijn gesteld. Hoewel er gestreefd is 
naar een zo nauwkeurig mogelijke inventarisatie van beschikbare gegevens, moet ervan worden 
uitgegaan dat brochures indicatief zijn. Kandidaat koper heeft zijn eigen onderzoekplicht naar alle zaken 
die voor hem van belang zijn, en kan zich nimmer beroepen op feiten die hij zelf had kunnen waarnemen 
of die kenbaar waren vanuit de openbare registers.

eindigt de bedenktijd op:



Donderdag    24.00 uur

Vrijdag           24.00 uur

Maandag       24.00 uur

Maandag       24.00 uur

Dinsdag         24.00 uur

Dinsdag         24.00 uur

Woensdag     24.00 uur



Rentmeesterlaan 13 


6002 EH  Weert
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