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Kenmerken

& specificaties

Overdracht

Vraagprijs € 530.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1996

Isolatievormen Dakisolatie

Muurisolatie

Vloerisolatie

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 23.950 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 122,8 m²

Inhoud 508 m³

Oppervlakte externe bergruimte 918,7 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

23,4 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Ligging Aan rustige weg

Buiten bebouwde kom

In bosrijke omgeving

Open ligging

Vrij uitzicht

 

Tuin

Type Tuin rondom

Staat Normaal

 

Energieverbruik

Energielabel C

 

CV ketel



Kenmerken

& specificaties

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Vloerverwarming (gedeeltelijk)

Tuin aanwezig Ja



Wonen in Aijen 




In het pittoreske dorpje Aijen, gemeente 
Bergen, staat dit vrijstaande woonhuis, 
prachtig gelegen mét uitzicht op de Maas en 
achterliggende landerijen!

De woning is gebouwd in 1996 en beschikt 
over een woonoppervlakte van circa 122 m² 
met een bruto inhoud van circa 508 m³.

Het woonhuis is eenvoudig en degelijk van 
opzet en daardoor erg makkelijk aan te 
passen aan je eigen woonwensen en smaak. 
Door de ligging, iets van de weg af, heb je 
alle privacy.





























Op de Kampweg 3 woon je landelijk, maar 
niet afgelegen. Er is een basisschool in de 
gemeente en voor het voortgezet onderwijs 
fietsen de kinderen naar Gennep, Venray of 
Boxmeer. In de gemeente vind je ook een 
gezellig winkelcentrum, restaurants, cafés en 
verschillende sportverenigingen, je fietst in 
ongeveer 10 minuten naar het winkelcentrum 
van Nieuw-Bergen. Via het pontje over de 
Maas ben je ook zó in Vierlingsbeek. 
Daarnaast zit je met de auto vlot op de 
snelwegen A73 en A77.  Alle rust en ruimte 
om je heen dus, zowel langs de rivier als in 
het nabijgelegen nationaal park De 
Maasduinen! Voor meer actie vindt u 
verderop het Leukermeer met een uitgebreid 
aanbod van (water)sporten.





















INDELING




BEGANE GROND:

Via de voordeur treed je binnen in de hal met 
trapopgang naar de eerste verdieping. Vanuit 
de hal is er toegang naar de woonkamer en 
kantoor. De woonkamer beschikt over 
meerdere raampartijen en geeft vrij uitzicht 
over de landerijen. De woonkeuken is 
voorzien van diverse inbouwapparatuur en de 
keuken is opgesteld in een rechte opstelling. 
Vanuit de keuken toegang naar de tuin met 
direct een royale overkapping waaronder het 
heerlijk vertoeven is. Grenzend aan de keuken 
bevindt zicht ook nog de bijkeuken en een 
apart toilet. 




EERSTE VERDIEPING

Vanuit de overloop zijn twee slaapkamers 
bereikbaar, 1 aan de linkerzijde en 1 aan de 
rechterzijde van de woning, beide kamers zijn 
even groot.  Tevens is op deze verdieping de 
badkamer, de badkamer is voorzien van een 
douche, ligbad, wastafel en toilet. 

















ZOLDER:

De bergzolder is te bereiken middels een luik 
in de slaapkamer




TUIN

Het perceel is gelegen rondom de gehele 
woning wat enorm veel rust en privacy met 
zich meebrengt. Aan de zijkant van de woning 
is een ruime oprit gelegen. 




ENERGIENEUTRAAL

De woning is vanwege de ligging uitermate 
geschikt om energieneutraal te maken door 
middel van zonnepanelen en warmtepomp.













Agrarische bestemming


Dit is geen alledaagse woning, maar een 
woning met agrarische bestemming. Wonen, 
hobbyen en werken gaan naadloos in elkaar 
over op deze bestemming. Op dit adres vind 
je niet alleen een te moderniseren woning 
met 3 slaapkamers, maar ook meerdere zeer 
ruim bemeten stallen, schuren en 
werkruimtes. Het perceel biedt, met een totaal 
oppervlak van 23.950 m² alle ruimte voor 
werk of hobby of een combinatie daarvan. 
Ideaal bijvoorbeeld voor het houden van 
paarden, ander (klein-) vee of als de ultieme 
buitenspeelplek voor je opgroeiende 
kinderen.

























Thans is de huidige eigenaar in gesprek 
geweest met de gemeente om de 
bestemming te wijzigen naar wonen. De 
gemeente geeft hierover een positief 
principe-besluit.




In het dak van de stal(len) is asbest verwerkt, 
er is reeds een vergunnning aanwezig om te 
mogen saneren.




Heeft u vragen hieromtrent dan adviseren we 
u om contact op te nemen met de gemeente 
Bergen (L) of heeft u andere plannen of 
vragen dan kunt u altijd contact opnemen met 
Maashuys Vastgoed en Advies; onze 
makelaars staan u graag te woord.





















BOVENAANZICHT BEBOUWING 



 



Plattegrond BG



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond zolder 



Plattegrond garage



Plattegrond stal



Plattegrond zolder stal



Locatie

op de kaart



Kadastrale kaart









Interesse  
in deze woning? 

 

 

 

 

 

 

 

Neem gerust contact met ons op!  
We helpen je graag verder. 

 

 

 

 

 

Maashuys Vastgoed en Advies 
Dorpsstraat 8 

5441AC OEFFELT 

(0485) 33 65 49 

maashuysbv.nl 

info@maashuysbv.nl 


