
Beesd
Prins Willem Alexandersingel 18



geWOON BIJZONDER TEAM

Register makelaar/Register taxateur

BART-JAN MUTTERS
Register makelaar/Register taxateur

SYLVIA VAN ZANTVOORT
Register makelaar

ROB MUTTERS
Office manager/Binnendienst

CATHARINA VAN KESSEL

Hoewel de brochure is bedoeld om je een zo compleet mogelijk beeld van de woning te geven, 

kan het zijn dat je toch nog vragen hebt. Schroom niet om hierover contact met ons op te nemen.



Welkom in een woning van
Mutters Makelaars & Adviseurs

Wij heten je namens de verkopers van harte welkom bij hun 

woning.
Of je de woning nu zojuist hebt bezichtigd en dit een naslagwerk is of dat je misschien later 

een afspraak met ons maakt, met deze uitgebreide brochure kan je toch (nog) eens “binnen” 

kijken.

Een huis kopen, maar ook verkopen, is een spannende gebeurtenis. Aan welke kant je ook 

staat, het is altijd fijn om te weten hoe je ervoor staat. Daarom willen wij je vragen om het ons 

ook even te laten weten als je niet verder gaat met de woning en waarom. Zo kunnen wij jou 

helpen om te beoordelen of je bezwaren misschien in een onderhandeling zijn mee te nemen 

en anders vrijblijvend voor je rondkijken naar een andere woning. Bovendien kunnen je 

argumenten ons helpen om de verkoper zo goed mogelijk te adviseren bij het verdere verloop 

van de verkoop.



Bij ons ben je zeker
van persoonlijk advies. Want wij zijn:

EnthousiastgeWOON bijzonderBetrokken



Kennismaken
Nette tussenwoning in rustige, kindvriendelijke wijk in 
Beesd 

Deze netjes onderhouden en afgewerkte tussenwoning ligt 
in een rustige woonwijk in Beesd, die bekend staat om haar 
kindvriendelijke karakter waar veel gezinnen zich thuis 
voelen. 

De woning biedt drie slaapkamers; de optie voor een vierde 
slaapkamer is zonder meer eenvoudig te realiseren. 

Op het dak liggen 9 zonnepanelen, in de voortuin is 
eventueel plek om een auto te parkeren. 

Je bereikt het centrum van Beesd eenvoudig en snel. Hier 
vind je een supermarkt en diverse winkels en horeca. 

De grotere dorpen Geldermalsen en Leerdam liggen op een 
paar minuten rijden. 



De buitenkant

Voorzijde Achterzijde 



Indeling 

Entree met toegang tot 
de meterkast, een 

toilet, de keuken en de 
trapopgang naar de 

eerste verdieping. 

Op de vloer ligt 
laminaat.



Keuken

De open keuken grenst direct aan de hal en is uitgevoerd in ivoor wit met een kunststof werkblad en een multiplex achterwand 
in dezelfde tint als de laminaatvloer. 

Verder beschikt de keuken over een rvs spoelbak met mengkraan, een koelkast, vaatwasser, 4-pits gasfornuis en afzuiging. 
Zowel onder als boven is er veel ruimte om keukengerei op te bergen. 

De loopdeur in de keuken biedt toegang tot de achtertuin. 





Woonkamer

De woonkamer staat in open verbinding met de 
keuken, met aan de voorzijde het zitgedeelte en 

aan de achterzijde het eetgedeelte. 

Op de vloer ligt laminaat en het plafond is 
gesausd. De grote raampartijen maken van deze 

woonkamer een fijne, lichte ruimte.





Slaapkamer I

Vanaf de overloop op de eerste verdieping zijn drie slaapkamers, een ruime 
inbouwkast en de badkamer te bereiken. 

Aan de voorzijde ligt een slaapkamer van 10m2.



Slaapkamer II

De masterbedroom aan de achterzijde is 14m2 groot.



Slaapkamer III

Naast de masterbedroom ligt een kamer 
van 7m2, die momenteel in gebruik is als 
kleedkamer en waar ook de wasdroger 

staat. 
Deze kamer is uiteraard ook als 

slaapkamer te gebruiken.

Alle slaapkamers zijn gezegend met grote 
ramen (licht!) en voorzien van een 

laminaatvloer. 



Badkamer

De badkamer beschikt over 
een wastafel en een 

inloopdouche met hand- en 
regendouche. 

Ook hier vind je een raam, wat 
natuurlijke ventilatie en 

daglicht mogelijk maakt. 



Zolder

Via een vlizotrap bereik je de vliering, hier bevindt zich de cv-installatie en een 
ruime kamer. De nokhoogte is hier 1.80 meter, waardoor het prima mogelijk is 

om hier nog een vierde slaapkamer te realiseren. 

Aan weerszijden bieden knieschotten extra bergruimte. Zowel de voorzolder 
als de kamer zijn voorzien van een dakraam.



Tuin

De voortuin ligt op het zuidwesten, wat inhoudt dat je hier het grootste gedeelte van de dag en avond van 
de zon kunt genieten. Vanwege de rustige ligging is het hier prima toeven. 

Eventueel is er in de voortuin ruimte om een auto te parkeren. 

De achtertuin is bijna 11 meter diep en voorzien van een gazon, borders met beplanting en twee 
verschillende betegelde terrassen. 

Achterin de tuin staat een schuurtje, met daarnaast een overkapping naar de brandgang. 





Buiten



Plattegronden



Bijzonderheden

Over Beesd

Het dorp Beesd is direct gelegen aan de rivier de Linge en ligt vrijwel direct ten westen van de Rijksweg A2. 
Het centrum van Beesd beschikt over alle winkels voor de dagelijkse voorzieningen, zoals een bakker, slager, 
groenteboer, supermarkt en diverse andere kleine ondernemers zoals een elektronicazaak en witgoedzaak. 
Het dorp telt ca. 3.350 inwoners en staat bekend om haar uitgebreide en actieve verenigingsleven. 

Zo is er is in het dorp een actieve voetbalvereniging, oranjevereniging en diverse andere clubs die de sociale 
samenhang vergroten. Verder heeft Beesd naast een peuterspeelzaal zowel een katholieke als een 
protestants-christelijke basisschool. Voor het middelbare school onderwijs ben je aangewezen op Leerdam,  
Geldermalsen en Culemborg.

In Beesd ligt het Landgoed Heerlijkheid Marienwaerdt waar jaarlijks grote evenementen worden 
georganiseerd. Je kunt er mooi wandelen en fietsen, er zijn restaurants, het biedt mogelijkheden voor 
paardenliefhebbers en er is een landgoedwinkel met producten van eigen terrein. 

De bereikbaarheid van Beesd is goed: Leerdam en Geldermalsen liggen dichtbij en ook de grotere plaatsen 
Utrecht, Den Bosch en Gorinchem zijn binnen 30 autominuten te bereiken.



Bijzonderheden
Technische kenmerken
Bouwjaar 1965
Vloeren De vloer van de begane grond is vermoedelijk deels van beton/deels van hout en de verdiepingsvloeren zijn van hout. 
Gevel De woning is gebouwd in spouw.
Dak Het dak van de woning is voorzien van pannen. 
Beglazing De woning is voorzien van dubbele beglazing in kunststof kozijnen op de begane grond en 1e verdieping. De kozijnen en 

dakramen op de 2e  verdieping zijn van hout. 
Verwarming De verwarming wordt geregeld door een C.V. installatie “Intergas Combi Kompakt” uit 2020.  
Isolatie De woning is geïsoleerd te tijde van de bouw, voor zover bekend.

De kozijnen zijn voorzien van dubbele beglazing m.u.v. het toiletraampje.

Overige technische kenmerken
• De meterkast is voorzien van 7 groepen, aardlekschakelaars, een slimme elektriciteitsmeter en een watermeter. 

De slimme gasmeter bevindt zich in de kelderkast
• De woning heeft energielabel C dat dateert uit 2017.
• De gevelpanelen op zowel de woning als de schuur zijn van kunststof.
• Aan de achterzijde is op de begane grond een handmatig bedienbaar zonnescherm aanwezig.
• Er is glasvezel aanwezig.

Vernieuwingen
• In 2018 zijn 9 zonnepanelen geplaatst en is de meterkast aangepast.
• Sinds 2020 is de CV vervangen + een deel van de leidingen; er is een opening van de keuken naar de woonkamer gemaakt, er is in de hele

woning geschilderd, nieuw laminaat gelegd, de keukendeurtjes zijn ge-wrapt; het schakelmateriaal + het voordeurslot zijn vervangen en de 
afzuigkap is vervangen.

• In 2020 is de achtertuin opnieuw aangelegd.

Bijzonderheden
• de plafonds in de meterkast en trapkast zijn voorzien van zachtboard.



Kadaster, perceel, tuin en ligging
Links op deze pagina treft u een kopie aan van de kadastrale kaart.
Voor uw gemak hebben wij het betreffende perceel gemarkeerd. De bovenzijde van 
de kadastrale kaart is altijd naar het noorden gericht.

Vanwege het digitaliseren is de kaart niet meer op schaal, maar het origineel kunt u 
bij ons op kantoor inzien.
Mocht de kwaliteit van de afbeelding te wensen overlaten omdat de kadastrale kaart 
niet digitaal is aangeleverd, dan rekenen wij op uw begrip en zijn wij voor extra 
toelichting beschikbaar.

Kadastrale kenmerken
Kadastrale gemeente : Beesd
Sectie : E
Nummer(s) : 3798
Grootte : 147 m2
Juridische status : Eigen grond

Tuin en ligging
Ligging tuin: Noord-Oost

Erfdienstbaarheden
Indien er op het perceel erfdienstbaarheden ( bijv. het recht van overpad), 
kwalitatieve verplichtingen of andere bedingen rusten, dan gaan deze over op de 
nieuwe eigenaar. In het eigendomsbewijs wordt hier dan melding van gemaakt.
Erfdienstbaarheden: n.v.t.

Ouderdomsclausule: Gezien het bouwjaar van de onroerende zaak, zal in de 
koopovereenkomst de zogenoemde ‘ouderdomsclausule’ worden opgenomen.



Kenmerken woning
Type woning: Tussenwoning

Bouwjaar: 1965

Aantal slaapkamers: 3

Aantal kamers: 4

Gebruiksoppervlak wonen: ca. 83 m²

Overige inpandige ruimte: ca. 9 m²

Externe bergruimte: ca. 10 m²

Perceeloppervlakte: ca. 147 m²

Inhoud: ca. 308 m³

Aanvaarding: in overleg
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Bedankt!

Mutters Makelaars +31345616101

www.muttersmakelaars.nl 0345-616101 leerdam@muttersmakelaars.nl

https://www.facebook.com/muttersmakelaardij
wa.me/310345616101

