
TE KOOP

€ 339.000 K.K.

Middenstraat 45
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Middenstraat 45

4153 AC Beesd

Inleiding

Middenstraat 45 te Beesd



Vrijstaande woning (ca. 103 m2 woonoppervlak) met riante schuur. 

Deze vrijstaande woning is gelegen aan een leuke straat in het gezellige dorp Beesd. Het 
geheel beschikt onder andere over een woonkamer met openslaande deuren, een keuken, 
een badkamer, een ruime schuur, drie slaapkamers en een zonnige aan de achterzijde van 
de woning gelegen tuin. De woning heeft een woonoppervlak van ca.103 m2 en is gelegen 
op een perceel van 167 m2. 




De woning dient gemoderniseerd te worden. Dit biedt alle mogelijkheden om de woning 
geheel naar eigen wens aan te passen. 
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Begane grond


Begane grond: entree; hal met meterkas; woonkamer voorzien van openslaande deuren naar 
de tuin, de keuken voorzien van afzuigkap en spoelbak; bijkeuken met toegang tot de tuin 
en voorzien van witgoedaansluitingen en separaat toilet met fonteintje.
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Eerste verdieping: overloop welke toegang geeft tot 2 slaapkamers en de badkamer welke 
voorzien is van douche, toilet en wastafel en bevindt zich aan de voorzijde van de woning. 
Via de (grote) slaapkamer is er toegang tot een 3de slaapkamer. Alle kamers zijn voorzien 
van een inbouwkast. 










Algemeen: 

- Grotendeels voorzien van dubbele beglazing 

- Parkeergelegenheid op eigen terrein. 

- Het schilderwerk van de woning is goed onderhouden. 

Eerste verdieping
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- Ruime tuin met diverse beplanting en eigen oprit

- Parkeergelegenheid op eigen terrein.                        

- Achtertuin met terras en vrijstaande stenen schuur (ca. 12 m2) 

Tuin



Overdracht

Vraagprijs € 339.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1950

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 164 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 103 m²

Inhoud 354 m³

Oppervlakte externe bergruimte 12 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Type Tuin rondom

Hoofdtuin Ja

Staat Prachtig aangelegd

 

Uitrusting

Tuin aanwezig Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

Eigendom Eigen grond
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Kenmerken
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Foto's
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Foto's
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Foto's
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Foto's




11Middenstraat 45, 4153 AC Beesd


Foto's
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Foto's
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Google maps
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Tekeningen
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Tekeningen
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Tekeningen




Voorwaarden bij aankoop 

  

Koopakte: 
Tenzij anders vermeld zal de koopakte worden opgemaakt door VG Makelaardij conform het 
model van de Vereniging Bemiddelaars Onroerende zaken. 
 

Notaris:  
Volgens keuze van de koper (tenzij anders vermeld).   
   

Baten en lasten: 
De notaris zal zorgdragen voor de verrekening van alle zakelijke baten en lasten van het 
gekochte. De lopende baten en lasten worden, op de datum van het notarieel transport, naar 
rato verrekend voor het resterende deel van het lopende jaar, met uitzondering van de 
onroerende-zaakbelasting wegens feitelijk gebruik. 
 

Bedenktijd: 
Wanneer u als consument een woning of appartement koopt, heeft u drie dagen bedenktijd 
om te beslissen of u de koop door wilt laten gaan. Deze bedenktijd vloeit bijna in alle 
gevallen voort uit de wet en mag niet worden ingekort. Wel mogen partijen een langere 
bedenktijd afspreken. Deze periode van bezinning geldt uitsluitend voor de koper. Uiteraard 
kunnen partijen onderling overeenkomen dat ook de verkoper bedenktijd krijgt. De bedenktijd 
gaat in om 00.00 uur van de dag die volgt op de dag dat de koper een kopie van de door 
beide partijen ondertekende koopovereenkomst heeft ontvangen. Hiervoor zal een gedateerd 
ontvangstbewijs worden gevraagd, welke de koper moet ondertekenen, zodat duidelijk is dat 
deze een kopie van de akte heeft ontvangen. Indien de bedenktijd op een zaterdag, zondag 
of algemene 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 ten minste twee dagen voorkomen die niet een zaterdag, 
zondag of algemeen erkende feestdag zijn. 
 

Betaling koopsom: 
De betaling van de koopsom zal plaatsvinden bij de notariële overdracht. 
 

Bieding: 
Een bedrag wat door een koopkandidaat wordt geboden met daarbij behorende ontbindende 
voorwaarden, roerende zaken en datum van eigendomsoverdracht c.q. oplevering. 
 
 
Documentatie: 
Deze documentatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid van de verstrekte informatie 

zijn wij in de regel in grote mate afhankelijk van derden. Aan onvolkomenheden in de 

vermelde gegevens en schaal kunnen geen rechten worden ontleend. De door VG 

Makelaardij verstrekte informatie dient uitsluitend te worden gezien als een uitnodiging tot 

nadere informatie, bezichtiging of het uitbrengen van een bod. Wijzigingen in prijs en 

uitvoering voorbehouden. 
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"Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid 
samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid 
aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderzins dan wel de 
gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. 
Van toepassing zijn de VBO voorwaarden."









VG Makelaardij

Roodseweg 11a

4156 AP Rumpt

0345-651635

info@vg-makelaardij.nl



Van Gellicum Vastgoed b.v.

Roodseweg 11 a

4156 AP RUMPT


0345-651635

info@vg-makelaardij.nl


