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Kenmerken

& specificaties

Soort woning:

Type wonining:

Aantal kamers:

Waarvan slaapkamers:

Inhoud

Perceeloppervlakte:

Woonoppervlakte:

Bouwjaar:

Ligging:

Tuin:

Garage:






0

0

0 m³

0 m²

-




aan rustige weg, vrij 
uitzicht, landelijk 
gelegen




Omschrijving

Bouw uw droomhuis in eigen beheer op ca. 1000m2 grond.




Het perceel grond ligt binnen de dorpskern en het betreft een fraai gelegen, met een landelijk 
uitzicht aan de achterzijde in het pittoreske dorp de Boekend, de buurt is rustig en kindvriendelijk.




Boekend, ongeveer 900 inwoners, wordt gekenmerkt door enerzijds een landelijke rust en 
anderzijds een bloeiend verenigingsleven. De kracht van Boekend vormt de prachtige natuur, denk 
aan het gave coulisselandschap van de Crayelheide en de oude maasmeander Koelbroek met zijn 
hoge natuurwetenschappelijke waarden. Denk ook aan de onvoltooide Noordervaart, een 
cultuurhistorisch rijksmonument en aan Achterste Kockerse met zijn eeuwenoude kastanjebomen.




Het agrarische karakter van Boekend verdwijnt snel, er is sprake van toeristisch recreatieve 
ontwikkelingen. Denk daarbij aan het (unieke) Museum van Wasrol tot DVD (geschiedenis Beeld en 
Geluid), hotel-restaurant Maashof, de Bekkerie (o.a. lunchroom, iedere dag geopend) en The Scelta 
Institute. Daarbij kan nu al gesproken worden van "sportdorp Boekend". Er zijn op dit vlak vele 
(regionale/bovenregionale) voorzieningen.































































Omschrijving

BESTEMMINGSPLAN

16.1        Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a       het wonen, in de vorm van grondgebonden woningen, boven- en benedenwoningen en 
waaronder tevens begrepen kamerbewoning (maximaal 4 personen);

b       aan huis gebonden beroepen;

c       tuinen, erven en onbebouwde erven;

d       ter plaatse van de aanduiding garage: garageboxen;

e       waterhuishoudkundige voorzieningen, alsmede (ondergrondse) waterbergings- en 
infiltratievoorzieningen;




met de daarbijbehorende:

f         hoofd- en bijgebouwen, aan- en uitbouwen;

g       bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

16.2        Bouwregels

16.2.1        Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a       gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak

b       het bebouwingspercentage van het bouwperceel voor hoofdgebouwen, aan- en uitbouwen, 
bijgebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, welke hoger zijn dan 1 m gemeten vanaf 
het aansluitend terrein mag niet meer dan 65 bedragen.

 

16.2.2        Voor het bouwen van woningen gelden de volgende regels:

a       hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen de aanduiding specifieke bouwaanduiding - 
hoofdgebouw;

b       het bouwen van gestapelde woningen is niet toegestaan;

c       de hoofdgebouwen dienen in en evenwijdig aan de voorgevelrooilijn te worden geplaatst;

d       de goothoogte en bouwhoogte van een gebouw mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van 
de aanduiding maximale goot- en bouwhoogte aangegeven goothoogte respectievelijk 
bouwhoogte;

e       de bebouwingsdiepte, repectievelijk breedte van het hoofdgebouw mag bij

1         aaneengesloten bebouwing, met uitzondering van gestapelde bebouwing (complex) wat betreft 
beide maatvoeringen maximaal 10 m bedragen;

2        twee-aaneengebouwde bebouwing maximaal 12 m, respectievelijk maximaal 15 m bedragen;

3        vrijstaande bebouwing maximaal 15 m, respectievelijk maximaal 20 m bedragen;

f         ingeval van twee-aaneengebouwde en vrijstaande bebouwing dient de afstand van de 
vrijstaande gevel tot de zijdelingse perceelsgrens minimaal 3 m te bedragen.




16.2.3        Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende regels:

a       aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen tenminste 1 m achter de voorgevel van het 
hoofdgebouw  of het verlengde daarvan  te worden gebouwd;

b       in afwijking van het bepaalde in sub a dienen in hoeksituaties aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen op een afstand van tenminste 3 m achter de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw  
of het verlengde daarvan  te worden gebouwd;









Omschrijving

c       de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag, voor zover gelegen 
buiten het maximale bouwvlak van het hoofdgebouw zoals bepaald in lid 16.2.2 sub e, niet meer 
bedragen dan:

1         70 m bij een bouwperceel van maximaal 500  m;

2        100 m bij een bouwperceel groter dan 500 m;

met dien verstande dat het maximale bouwpercentage als hiervoor bedoeld onder lid 16.2.2 sub b 
niet mag worden overschreden;

d       de goothoogte mag niet meer dan 3,30 m bedragen en de bouwhoogte mag niet meer dan 6 m 
bedragen;

e       in afwijking van het bepaalde sub a t/m d van dit lid, mogen aan- en uitbouwen worden 
aangebouwd voor de voorgevelrooilijn, met een diepte van maximaal 1,5 m, een oppervlakte van 
maximaal 6 m en een bouwhoogte van maximaal 0,25 m boven de vloer van de eerste verdieping.

 

16.2.4        Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a       erf- en terreinafscheidingen hoger dan 1 m, doch maximaal 2 m, alsmede overkappingen dienen 
tenminste 1 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw  of in het verlengde daarvan  te worden 
gebouwd;

b       in hoeksituaties dienen erf- en terreinafscheidingen hoger dan 1 m, doch maximaal 2 m, alsmede 
overkappingen, gelegen aan de naar de weg gekeerde zijdelingse perceelsgrens, op een afstand 
van tenminste 3 m achter de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw  of het verlengde daarvan  te 
worden gebouwd;

c       de hoogte van andere bouwwerken mag maximaal 3 m bedragen, met uitzondering van:

1         vlaggenmasten, waarvan de hoogte niet meer dan 5 m mag bedragen;

2        speeltoestellen, waarvan de hoogte niet meer dan 5 m mag bedragen;

3        erf- en terreinafscheidingen, waarvan de hoogte niet meer dan 2 m mag bedragen;

d       het onder lid 16.2.2 sub b aangegeven bebouwingspercentage mag ten gevolge van het 
oprichten van andere bouwwerken welke hoger zijn dan 1 m, gemeten vanaf het aansluitende 
terrein, niet worden overschreden.







Bijzondere bepaling

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter 
geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan 
wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

 

Toelichtingsclausule NEN2580

De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer 
eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de 
gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door 
bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.







Locatie
HUISKAMPWEG 0 ONG


Venlo



Kadastrale kaart



Over ons...

Sannen Adviseurs:

Het gaat om UW resultaat!





Bij Sannen Adviseurs weten wij met onze jarenlange ervaring als geen ander waar we het over 
hebben. Bij de aanschaf van uw droomhuis of verkoop van uw huidige huis is het daarom 
verstandig om samen te werken met onze specialisten. Zij houden zich immers dagelijks bezig met 
belangrijke vraagstukken. Betaalt u niet te veel? Krijgt u voldoende voor uw eigen huis? Zijn er 
geen verborgen gebreken? Krijgt u wel het juiste rentepercentage met de juiste 
financieringsvorm? Zomaar enkele belangrijke vragen, die op u af kunnen komen bij de aanschaf 
of verkoop van een huis of bedrijfspand. Ons team staat dagelijks voor u klaar met advies. 
Deskundig, vriendelijk en altijd in dienst van u, onze gewaardeerde klant. Want bij Sannen 
Adviseurs telt UW resultaat!




Wilt u meer informatie, neem dan contact op met een van onze adviseurs via 077-3827788. Of 
bekijk onze website www.sannen.nl




Met vriendelijke groet,




Sannen Adviseurs



Algemene voorwaarden

Koopovereenkomst


De overeenkomst wordt gesloten op basis van een NVM-koopakte volgens het laatste model 

vastgelegd door de NVM, de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis. Voor de verkoop zijn 
verkoopvoorwaarden gesteld die hieronder zijn opgenomen. Bij het uitbrengen van een bieding 
en het sluiten van een koopovereenkomst wordt men geacht bekend te zijn met deze 
verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden.

 



Notariskeuze en kosten


a. De notaris is door koper aan te wijzen


b. Kosten, rechten en overdrachtsbelasting, op deze overeenkomst en de eigendomsoverdracht 
vallende, zijn voor rekening van koper.

c. Met betrekking tot de kosten die gepaard gaan met de juridische levering van het verkochte vrij 
van hypotheekrechten en beslagen - welke kosten in beginsel voor rekening van verkoper zijn-, zijn 
partijen overeengekomen dat, voor zover het honorarium van de notaris die is betrokken bij de 
juridische overdracht van het verkochte meer bedragen dan: 

- €. 10,00 per telefonische overboeking;

- €. 40,00 voor het opvragen van (een) aflossingsnota('s) bij de hypotheek-/kredietverstrekkende 
instantie(s) per aflossing;

- €. 125,00*) per akte van gehele doorhaling;

- €. 150,00*) per akte van gedeeltelijke doorhaling;

koper het meerdere aan verkoper zal vergoeden middels verrekening met de koopprijs ter 
gelegenheid van de juridische overdracht;

Dit artikel is tevens van toepassing indien er administratiekosten, kantoorkosten en/of 
beheerkosten in rekening gebracht worden. (Alle bedragen zijn inclusief BTW en de twee 
laatstgenoemde bedragen tevens inclusief kadastraal recht).

* kosten van inschrijving ad €. 7,97 (wordt niet belast met BTW) niet inbegrepen.

d. Indien koper - bij wie de notariskeuze ligt - ter gelegenheid van de juridische 
eigendomsoverdracht kiest voor een notaris(kantoor) waarvan het kantoor (in rechte lijn gemeten 
tussen het verkochte en het kantoor) verder is gelegen dan 16 kilometer te rekenen vanaf het 
verkochte, en verkoper er voor kiest niet in persoon aanwezig te zijn voor de ondertekening van de 
leveringsakte, zal koper aan verkoper vergoeden de eventuele extra kosten die de betreffende 
notaris in rekening brengt voor het opmaken van de volmacht, alsmede voor de kosten die 
verkoper moet vergoeden aan de notaris voor wie zijn handtekening laat legaliseren. De koper zal 
deze kosten voldoen middels verrekening als bij sub c. omschreven.

 



Waarborgsom


Op verzoek van verkoper zal bij het sluiten van de koopovereenkomst tot meerdere zekerheid voor 

de nakoming van de verplichtingen van koper binnen een bepaalde tijd een waarborgsom c.q. 
bankgarantie ter grootte van 10% van de overeengekomen koopsom worden verlangd.

 



Bouwtechnische keuring


Koper wordt in de gelegenheid gesteld de woning voor het sluiten van de koopovereenkomst te 

laten keuren door een erkend bouwtechnisch bureau om eventuele bouwkundige gebreken vast 
te stellen, dan wel de woning te laten controleren op de aanwezigheid van asbesthoudende 
materialen en/of grond op enige verontreiniging te laten onderzoeken. De kosten voor deze 
keuring komen voor rekening van de koper.



Oplevering


In de huidige staat met alle daarbij behorende rechten, aanspraken, zichtbare en onzichtbare 

gebreken (voor zover bij verkoper niet bekend), heersende en lijdende erfdienstbaarheden, 
kwalitatieve rechten en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan.

 



Verantwoording


Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling van deze brochure is betracht 

aanvaarden wij, noch de eigenaar van dit woonhuis, enige aansprakelijkheid voor de juistheid van 
de vermelde gegevens.

 



Uitnodiging


Deze informatie wordt aan meerdere personen verstrekt en aan deze gegevens kunnen geen 

rechten worden ontleend. De aanbieding van dit object dient te worden gezien als een uitnodiging 
om in onderhandeling te treden.

 



Energielabel (EPA)


De verkoper van deze woning beschikt over een energielabel. Dit certificaat zal bij de 

eigendomsoverdracht geleverd worden.

 



Totstandkoming van de overeenkomst


Een overeenkomst met wederpartij komt pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door 

opdrachtgever. Deze aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging daarvan door 
opdrachtgever.

 



Voorbehoud


Hoewel er gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijke inventarisatie van de beschikbare 

gegevens, moet er van uitgegaan worden dat de brochure slechts indicatief is. De koper heeft zijn 
eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn en kan zich nimmer beroepen 
op onbekendheid met de feiten die hij zelf had kunnen waarnemen of die kenbaar waren uit de 
openbare registers. De makelaar kan u desgewenst verwijzen naar de desbetreffende instanties.

 



Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening


Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet 

rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als 
de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit 
vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge 
overeenstemming per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt 
overigens niet gezien als een ‘ondertekende koopovereenkomst’.

 



Toelichtingsclausule NEN2580


De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer 

eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de 
gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door 
bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

 



Huur cv-ketel / boiler / geiser


Indien de cv-ketel/geiser/boiler gehuurd wordt, dan zal het betreffende huurcontract door koper 

worden voortgezet. Indien koper dit niet wenst, dient hij voordat het voorlopige koopcontract 
getekend is de verkoper hiervan op de hoogte te stellen.

 



Nutsvoorzieningen


Deze woning wordt geleverd met gratis verhuisservice voor de nutsvoorzieningen via onze 

website.



Heeft u

interesse?

Kloosterstraat 49

5921 HB  Venlo




077-382 77 88

info@sannen.nl

www.sannen.nl


