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MATCHWONING

GEZOCHT

Beringe
Peelstraat 23



status:
aanvaarding:

BOUW
soort woning:

bouwtype:
bouwjaar:

dakmateriaal:

OPPERVLAKTE EN INHOUD
woonoppervlakte:

overige inpandige ruimte:
gebouwgeboden buitenruimte:

externe bergruimte:
inhoud:

perceeloppervlakte:

INDELING
totaal aantal kamers:
aantal slaapkamers:

aantal badkamers:
voorzieningen badkamer:

voorzieningen:

ENERGIE
energielabel:

soort verwarming:
warm water:

type ketel:
bouwjaar ketel:

KADASTRALE GEGEVENS
gemeente:

sectie:
perceel:

eigendomssituatie:

BUITENRUIMTE

ligging:
tuintype:

bereikbaar via achterom:

GARAGE
soort garage:

parkeergelegenheid:

 beschikbaar
 in overleg

eengezinswoning
twee-onder-een-kapwoning
1953
pannen

113,60 m2

5,90 m2

2,50 m2

22,60 m2

435,11 m3
335 m2

3
2
1
ligbad, toilet, douche, dubbele wastafel
Airconditioning, glasvezel kabel. internet, mechanische ventilatie, rookkanaal, schuifpui, tv kabel

klasse C
c.v.-ketel, vloerverwarming gedeeltelijk
c.v.-ketel
Remeha Calenta
2015

Helden
H
3013
volle eigendom

aan rustige weg, in centrum, in woonwijk, vrij uitzicht, in bosrijke omgeving, dichtbij school
voortuin, achtertuin 
ja

niet aanwezig 
op eigen terrein 

Beringe
Peelstraat 23

€ 335.000,- k.k. 



OBJECTOMSCHRIJVING:

Deze instapklare twee onder één kapwoning is helemaal verbouwd en heeft op zowel de
begane grond als op de eerste verdieping een aanbouw gekregen! De woonkamer is aan
de voorkant ook nog uitgebreid met een erker. Op de verdieping liggen twee slaapkamers
en een luxe badkamer met regendouche en ligbad. In de diepe achtertuin kun je lekker op
het terras direct achter de woning zitten of achterin de tuin onder de overdekte
loungehoek. Daarnaast ligt nog een tuinhuis dat zo ingericht is dat het ook een leuke
speelkamer voor de kinderen zou kunnen zijn, een kantoor of praktijkruimte. Via de vrije
achterom kom je op de oprit waar met gemak drie auto’s op kunnen parkeren.



ALGEMEEN:

De woning kijkt uit op de sportvelden van Beringe en heeft dus gegarandeerd altijd vrij
uitzicht! Voor de deur ligt bovendien een nieuw aangelegd speelveld waar kinderen zich
prima kunnen vermaken. Te voet loop je binnen vijf minuten naar het centrum van Beringe,
de basisschool en kinderopvang maar je wandelt ook binnen enkele minuten het
buitengebied in. Via de N275 rij je in nog geen tien minuten naar de oprit van de A67 en
voor de wekelijkse boodschappen kun je terecht in het nabijgelegen Panningen of Meijel.



BEGANE GROND:

ENTREE
Dat deze woning met veel zorg verbouwd is zie je al meteen bij de overdekte entree van
de voordeur die doorloopt vanuit de erker en verlicht wordt met inbouwspotjes. In de hal
bevindt zich een toiletruimte met wandtoilet en fonteintje. De natuurstenenvloer is voorzien
van vloerverwarming en ook de meterkast is compleet vernieuwd. De kabel voor
aansluiting op het glasvezelinternet is aanwezig maar nog niet aangesloten.



WOONKAMER
De volgende ruimte die je betreedt is de woonkamer waarbij de prachtige massief
eikenhouten vloer er meteen uitspringt. Onder deze houten vloer ligt ook vloerverwarming.
Aan de voorkant is de woonkamer uitgebouwd met een mooie erker met vijf ramen
waarvan een gedeelte glas in lood. Via een deur in de woonkamer heb je toegang tot de
kelder waar genoeg plek is voor provisie en een vriezer. Aan de achterkant van de woning
bevindt zich het eetgedeelte met een grote glazen schuifpui waardoor je direct toegang
hebt tot de achtertuin en bovendien een fijn uitzicht.







KEUKEN
De keuken en de bijkeuken bevinden zich in het nieuw aangebouwde deel van de woning.
De keuken is door een timmerman geheel op maat gemaakt en bestaat uit een zespits
gasfornuis met afzuiging in een schouw, een oven, koelkast en vaatwasser. Van alle
opbergruimte wordt optimaal gebruik gemaakt doordat er in beide hoekkastjes een Le
Mans draaisysteem gemaakt is. Het aanrechtblad is van graniet en op de vloer liggen
dezelfde natuurstenen tegels als in de hal.
De bijkeuken fungeert tevens als achterom en geeft dus toegang tot de oprit en de
achtertuin. In de bijkeuken is een wasbak aanwezig met warm en koud water en
aansluitingen voor het witgoed.



VERDIEPING:

Op de verdieping liggen twee slaapkamers, een luxe badkamer en een wasruimte. De
bovenverdieping is ook flink uitgebouwd aan de achterkant onder andere door het
plaatsen van een grote dakkapel. Alle deuren op deze verdieping zijn nog de originele
deuren uit de jaren ’50.

SLAAPKAMERS
De grootste slaapkamer ligt aan de achterkant van de woning en beschikt over drie ramen,
waarvan 2 met draaikiepfunctie, en een laminaatvloer. Deze slaapkamer is zó ruim dat je
hier ook nog makkelijk een grote walk-in-closet kunt realiseren of een fijne werkplek. De
tweede slaapkamer ligt aan de voorkant van de woning en heeft ook een raam met
draaikiepfunctie en een laminaatvloer. Deze slaapkamer geeft toegang tot de bergzolder
middels een luik in het plafond.







BADKAMER
In de luxe badkamer kun je lekker ontspannen onder een grote regendouche of in het
ruime ligbad. De badkamer beschikt ook nog over een dubbele wasbak met meubel, een
wandtoilet, een horizontaal raam en mechanische ventilatie. De badkamer is afgewerkt met
een natuurstenen vloer met vloerverwarming en de wanden bij het bad en de douche zijn
betegeld met Portugese tegeltjes in diverse motieven.



WASRUIMTE
In de handige wasruimte is genoeg plaats voor een wasmachine en een droger en tevens
hangt hier de Remeha CV ketel uit 2015. Een klein raam zorgt voor de nodige ontluchting.
Ook in deze ruimte komt de natuurstenen tegelvloer weer terug.



TUIN:

De achtertuin is netjes en onderhoudsvriendelijk aangelegd met een groot terras direct
achter de woning, een gazon met daarnaast plantenborders en een grote kersenboom die
in het voorjaar prachtige bloesem geeft en natuurlijk kersen. Achterin de tuin is een fijne
loungehoek gecreëerd onder een overkapping met daarnaast een tuinhuis dat ingericht is
met een klein keukenblok. Deze ruimte zou ook een ideale speelkamer kunnen zijn voor de
kinderen, een kantoor of zelfs een kleine praktijkruimte! Naast het tuinhuis ligt nog een
handige berging. De tuin is volledig omheind en heeft een vrije achterom door middel van
een houten poort bij de oprit. In de tuin zijn meerdere stopcontacten aanwezig, verlichting
en een buitenkraan.







OVERIGE INFORMATIE:

AANVAARDING & VOORWAARDEN BIJ VERKOOP:
De aanvaarding geschiedt in onderling overleg.
Financieringsvoorbehoud : 5 weken
Bankgarantie of waarborgsom : vereist

ENERGIELABEL:
Verkoper beschikt over definitief energielabel C.

STAAT VAN ONDERHOUD:
De staat van onderhoud van de woning is uitstekend. De woning is in 2015 volledig
verbouwd en recent zijn de muren opnieuw in de tex gezet en de buitenkozijnen geverfd.

VERWARMING & ISOLATIE:
Verwarming geschiedt door middel van een Remeha CV ketel uit 2015. De spouwmuren
zijn bijna allemaal voorzien van isolatie behalve één originele buitenmuur. Het dak is
volledig geïsoleerd en alle ramen bevatten dubbel glas. De gehele begane grond en de
badkamer zijn voorzien van vloerverwarming.

LIGGING:
De woning ligt aan de rand van het centrum van Beringe met vrij uitzicht over de
sportvelden. Binnen vijf minuten sta je in het centrum of in het buitengebied.

NUTSVOORZIENINGEN:
De woning is rechtstreeks aangesloten op de openbare leidingen voor water, energie en
riool en beschikt over een aansluiting op het kabelnetwerk.

LIJST ROERENDE ZAKEN & VRAGENLIJST WETTELIJKE INFORMATIEPLICHT:
De lijst van roerende zaken en de vragenlijst wettelijke informatieplicht verkoper(s) is
digitaal bij ons aanwezig en is op aanvraag verkrijgbaar.

BOUWTEKENINGEN:
Van deze woning zijn bouwtekeningen beschikbaar. Deze kunnen digitaal opgevraagd
worden.



PLATTEGRONDEN:



PLATTEGRONDEN:



PLATTEGRONDEN:



PLATTEGRONDEN:



PLATTEGRONDEN:



PLATTEGRONDEN:



PLATTEGRONDEN:



PLATTEGRONDEN:



PLATTEGRONDEN:



KADASTRALE KAART:



Gemeente Peel en Maas

Beleef de ruimte!

Deze uitspraak typeert de plattelandsgemeente
Peel en Maas en is zowel terug te vinden in de buiten
ruimte als in de ruimte die er is voor
bewonersinitiatieven.

De gemeente Peel en Maas is een nuchtere, no-
nonsense gemeente in het landschappelijk gebied
tussen de Peel en de Maas. Een gemeente van ruim 44.000 inwoners die innovatief en met
trots vorm en inhoud geven aan hun eigen woon-, werk- en leefomgeving. De gemeente,
met een omtrek van 57,3 kilometer en een oppervlakte van 15.940 ha., wordt aan één kant
begrensd door nationaal park De Groote Peel en aan een andere kant door de rivier de
Maas. Hierdoor is er een grote diversiteit aan landschappen en kernen. De gemeente Peel
en Maas is sinds 2010 een fusiegemeente van de oorspronkelijke kernen Baarlo, Beringe,
Egchel, Grashoek, Helden, Kessel, Kessel-Eik, Koningslust, Maasbree, Meijel en Panningen.

Kernwaarden:
Deze regio heeft alles om er prettig te wonen, te werken en te recreëren: gevarieerde
landschappen, actieve kernen met elk hun eigen karakter en veel verschillende soorten
bedrijvigheid en voorzieningen. Die diversiteit wordt gekoesterd, omdat het Peel en Maas
maakt tot wat het is: een aantrekkelijke en economisch gezonde gemeente waar het prettig
leven en werken is.
Naast diversiteit heeft de gemeente Peel en Maas duurzaamheid in de brede zin van het
woord als kenwaarde hoog in het vaandel staan. Inspirerende resultaten daarvan zijn
bijvoorbeeld GLOEI (het innoverend, verbindend en coöperatief kennisplatform, dat zich
inzet voor verduurzaming van de leefomgeving en de lokale economie) en landelijk gezien
de hoogste uitstroom van mensen uit de bijstand naar werk.
Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, die actief zijn in de vele bruisende
gemeenschappen die Peel en Maas kent, worden waar gevraagd en nodig ondersteund
door de gemeente. Met deze eigentijdse rol van de gemeente onderscheidt Peel en Maas
zich en draagt ze bij aan het herkenbare profiel van een ondernemende en zich
ontwikkelende plattelandsgemeente.

Peel en Maas in cijfers (2022):

Aantal inwoners
Totaal: 44.059 Bevolkingsopbouw:
Baarlo 6490 inwoners jonger dan 15 jaar 14%
Beringe 2147 15 – 25 jaar 11%
Egchel 1339 25 – 45 jaar 22%
Grashoek 1631 45 – 65 jaar 30%
Helden 6245 65 jaar en ouder 23%
Kessel en Kessel-Eik 4162
Koningslust 1261
Maasbree 6868 Aantal woonruimten (2022) 18.752
Meijel 6260
Panningen 7636



BERINGE

Beringe, met zijn ruim 2000 inwoners is één van de kernen binnen Peel en Maas en ligt aan
het uiteinde van het door Napoleon aangelegde ‘Grand Canal du Nord’, de huidige
Noordervaart. Dit kanaal werd aangelegd als Rijn-Schelde verbinding, maar werd nooit
voltooid. De weg langs de Noordervaart (N275) vormt een belangrijke verbinding met Weert
en Venlo en ontsluit het industrieterrein van Beringe met een 65-tal bedrijven, volgens de KvK
bijna de helft van het totale aantal Beringse ondernemingen.
Vanuit Beringe is men met de auto royaal binnen het half uur op de A67 of de A73, zelfs de
Duitse en Belgische grenzen liggen op een steenworp afstand. Ook met het openbaar
vervoer is Beringe is goed bereikbaar.

In Beringe zijn voornamelijk primaire voorzieningen aanwezig. Zo is er een basisschool, een
peuterspeelzaal, winkels voor de belangrijkste dagelijkse levensbehoeften en enkele
horecagelegenheden. Voor overige voorzieningen zijn de inwoners aangewezen op grotere
kernen; Panningen, op ruim twee kilometer afstand of Meijel, ruim vier kilometer verderop.
Het multifunctionele centrum ‘De Wieksjlaag’, draagt actief bij aan de levendigheid van het
dorp. Van hieruit worden diverse activiteiten georganiseerd, waaronder dagopvang voor
ouderen.
Mensen kiezen er bewust voor om in Beringe te wonen, vanwege de gezelligheid, de sterkte
sociale gehechtheid en het actieve verenigingsleven. Handbalvereniging Bevo-HC heeft
Beringe sportief op de kaart gezet; zij spelen hun Eredivisie-thuiswedstrijden in Panningen.
Ten zuiden van Beringe vindt men het natte natuurgebied ‘de Snep’.

Beringe werd waarschijnlijk al sinds 900 na Christus bewoond. Het dorp wordt voor het eerst
beschreven aan het begin van de 15e eeuw, toen er sprake was van een adellijke hoeve.
Het uitdiepen van de Noordervaart in de 19e eeuw, waardoor scheepvaart mogelijk werd, is
een belangrijke reden dat Beringe zich verder kon ontwikkelen.

Beringe heeft sinds 1969 speciale vriendschappelijke relaties met Be(h)ringe(n)s in Duitsland,
België, Luxemburg en Zwitserland, vijf maal Beringen genaamd, hoewel het tegenwoordig
om in totaal zeven plaatsen gaat met (ongeveer) dezelfde naam. In het centrum van het
dorp staat een vijfkantige zuil met de wapens van alle vijf de plaatsen en een bord met de
locaties er van.



Schriftelijkheidsvereiste
Wordt een woning gekocht door een natuurlijk persoon, die dit niet voor zijn beroep 
of bedrijf doet, dan moet de koop schriftelijk worden aangegaan.
Tot 1 september 2003 was een mondelinge overeenkomst ook geldig.
Het schriftelijkheidsvereiste geldt alleen voor aankoop van een woning voor eigen 
bewoning. Voor alle andere aankopen van onroerende zaken blijven de huidige
regels gelden, indien ook de koopovereenkomst kan worden ingeschreven bij het 
Kadaster (zie hierna).
Voor het opstellen van de koopovereenkomst kan een notaris of makelaar worden 
ingeschakeld. Dit is niet verplicht.

Drie dagen bedenktijd
Als de schriftelijke koopovereenkomst is ondertekend, heeft de koper het recht
om binnen drie dagen nadat de koopovereenkomst overhandigd is, van de
koop af te zien. De koper hoeft hiervoor geen redenen op te geven.
De gedachte achter deze bedenktijd is dat de koper nog de gelegenheid 
heeft om deskundigen te raadplegen. De termijn van drie dagen is zodanig, 
dat daarin in ieder geval twee werkdagen moeten vallen. De verkoper heeft 
geen bedenktijd. Naast deze bedenktermijn van drie dagen kunnen uiteraard 
nog steeds de gebruikelijke ontbindende voorwaarden worden opgenomen,
bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een hypothecaire geldlening of een 
woonvergunning. De bedenktijd van drie dagen kan niet worden uitgesloten.

Bedenktijd en termijnenwet 
De bedenktijd is minimaal drie dagen. Op het moment dat de koper een 
kopie, van de door beide partijen ondertekende koopakte, heeft ontvangen 
gaat de bedenktijd de eerstvolgende dag in.
Op de bedenktijd is de Algemene Termijnenwet van toepassing.
Deze houdt in dat ten minste twee van de drie dagen geen zaterdag,
zondag of algemeen erkende feestdag mogen zijn.
Als een bedenktijd eindigt op zo’n dag, wordt zij verlengd tot de eerstvol-
gende dag die geen zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. 
Zie hiervoor het volgende overzicht (hierin zijn algemeen
erkende feestdagen niet meegenomen).

INFORMATIEF

Inschrijving van de koop-
overeenkomst bij het
Kadaster

Een koopovereenkomst kan
worden ingeschreven bij het 
Kadaster. Alleen een notaris 
mag deze inschrijving verzor-
gen. Het voordeel van inschrij-
ving bij het Kadaster is dat de 
koper zo wordt beschermd te-
gen calamiteiten aan de zijde 
van de verkoper zoals dubbele 
verkoop, faillissement, schulds-
anering en dreigende beslagen.

Als de woning niet binnen zes 
maanden na het ondertekenen 
van de koopovereenkomst aan de 
koper geleverd wordt, vervalt deze 
bescherming.

Ondertekende koopakte door koper ontvangen:

Getekend op Bedenktijd eindigt op Bedenktijd bedraagt
maandag donderdag 3 kalenderdagen
dinsdag vrijdag 3 kalenderdagen
woensdag maandag 4 kalenderdagen
donderdag maandag 4 kalenderdagen
vrijdag dinsdag 4 kalenderdagen
zaterdag dinsdag 3 kalenderdagen
zondag woensdag 3 kalenderdagen



TER AFSLUITING

Geachte belangstellende,

Wij hebben, namens de verkoper, met deze folder geprobeerd u een zo goed
mogelijke indruk te geven van het pand.
Heeft u nog vragen of wilt u een bezichtiging, dan zijn wij u vanzelfsprekend graag 
van dienst. 

De omschrijving van deze woning met foto’s, vaste lasten en, indien voorhanden, plat-
tegronden zijn slechts een indicatieve weergave. De gegevens, bedragen etc. kunnen 
mondeling verkregen zijn. De koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken 
die voor hem of haar van belang zijn. Hoewel zorgvuldigheid is betracht, wordt voor 
de inhoud van deze verkoopbrochure noch door de eigenaar noch door de verkopend 
makelaar enige aansprakelijkheid aanvaard voor onjuist vermelde gegevens.

Verkoper stelt uitdrukkelijk dat de transactie niet eerder tot stand komt dan nadat over-
eenstemming is bereikt over alle zaken. Het betreft dan niet alleen de hoofdzaken zoals 
prijs e.d., maar ook details zoals roerende zaken, datum overdracht etc. Na een tot stand 
gekomen overeenkomst wordt door de makelaar of de notaris een koopakte opgesteld. 
Behalve nadere afspraken die gemaakt zijn, gelden de standaardregels. 
Op alle werkzaamheden van de Maison-makelaar zijn de Algemene Consumenten Voor-
waarden van VBO Makelaar van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel te Alkmaar. 

Zowel onze opdrachtgever als wij stellen het op prijs als u na een bezichtiging uw bevin-
dingen aan ons kenbaar maakt. Als dit pand toch niet datgene is wat u zoekt, kunnen wij u 
wellicht van dienst zijn als aankopend makelaar. Graag informeren wij u over alle mogelijk-
heden.

Met vriendelijke groet,
Uw Matchmakelaar

Wij maken het u graag gemakkelijk. U ontvangt een
totaalpakket van producten en diensten helemaal afgestemd
op uw persoonlijke wensen. 

Bij ons weet u waar u aan toe bent. Ervaar de energie van een vernieuwend
en fris team dat zich elke dag met een enorme drive en vol passie inzet voor haar klanten.
Wij zijn er voor u! 

Of het nu om de verkoop of aankoop van een woning gaat;
Maison Makelaars heeft oog voor detail, biedt gedegen maatwerk en geeft intensieve
en persoonlijke aandacht.

Puur, persoonlijk en professioneel noemen wij dat.
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Maison Makelaars Peel en Maas / Horst ad Maas

Maarten Pijnenborgh  |  Gecertificeerd makelaar en taxateur
Lindy Zeegers  |  Makelaar

John F. Kennedylaan 94  |  5981 XC  Panningen  |  077 3082946
ph@maisonmakelaars.nl  |  www.maisonmakelaars.nl

Dit team van professionals
staat klaar om ook jou
van dienst te zijn bij de aankoop
of verkoop van jouw woning!


