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Claudiuslaan 81

6642 AE Beuningen

Inleiding
Bent u op zoek naar een ruime woning met maar liefst vijf slaapkamers, een 
aangebouwde garage (24 m2), een ruime vrijstaande berging (22 m2) èn een vrijstaande 
grote werkruimte (73 m2)? 




Wilt u graag een woning waaraan het energielabel A is toegekend en waar dus sprake is 
van een laag energieverbruik? 




Wenst u  een woning die gelegen is in een rustige woonwijk maar ook vlakbij de 
snelwegen A-73 en A-50?




Komt u dan eens kijken op de Claudiuslaan 81 in Beuningen!   




Ik nodig u graag uit voor een vrijblijvende bezichtiging!




Hartelijke groet,

Carien 
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Ligging en indeling

Wanneer u binnenkomt, komt u gelijk in de ruime en lichte hal met de meterkast en 
toiletruimte (vernieuwd in 2018). Vervolgens loopt u naar de woonkamer met een mooie 
siergrindvloer en een grote schuifpui (2017) die toegang biedt tot de achtertuin.  




De half-open keuken bevindt zich aan de achterzijde, deze keuken is voorzien van een 
vaste bartafel en inbouwapparatuur zoals een 4-pitsgasfornuis met wokbrander en 
afzuigkap, een combi-oven/magnetron, een extra grote oven (met stoomfunctie) en een 
vaatwasser. 




Via de keuken loopt u naar de garage, deze garage is netjes afgewerkt en hier bevinden 
zich de CV-ketel, de witgoedaansluitingen en een spoelbak. 

Het is mogelijk om met uw auto door de garage te rijden om deze vervolgens te 
parkeren in de achtertuin of in de achterliggende berging. 
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Foto's
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Ligging en indeling

De eerste verdieping telt drie slaapkamers en een badkamer. 




Deze badkamer is vorig jaar compleet vernieuwd en heeft een wastafelmeubel, een 
douche-cabine, een hangtoilet en een ligbad.  Een vloerverwarming en een design-
radiator zorgen hier voor extra luxe, maar er kan ook lekker een raam worden 
opengezet voor eventueel gewenste frisse lucht. 

De badkamer is toegankelijk via de overloop en via de master-bedroom. 
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Foto's




13Claudiuslaan 81, 6642 AE Beuningen


Foto's




14Claudiuslaan 81, 6642 AE Beuningen


Foto's




15Claudiuslaan 81, 6642 AE Beuningen


Foto's






17Claudiuslaan 81, 6642 AE Beuningen


Ligging en indeling

Via een vaste trap is de tweede verdieping bereikbaar. 




Deze verdieping telt twee ruime slaapkamers die allebei beschikken over veel 
bergruimte achter de knieschotten. 

In één van de slaapkamers is de installatie voor de mechanische ventilatie ingebouwd.

U  kunt deze ventilatie inschakelen in de keuken, toiletruimte en badkamer. 
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Foto's












23Claudiuslaan 81, 6642 AE Beuningen


Ligging en indeling

Wanneer u door de garage naar buiten gaat, loopt u via de tuin naar de vrijstaande 
berging met dakterras en naar het grote bijgebouw. Deze twee gebouwen zijn uniek en 
kunnen op vele manieren gebruikt worden. 




De berging is in 1998 door de eigenaren gebouwd, zij gebruiken deze ruimte als 
werkruimte en stallen hier in de winter een hobby-auto. Het grote bijgebouw is eveneens 
uniek; het betreffen kassen met twee verdiepingen en zijn destijds in de wijk opgezet als 
geluidswal. Veel licht en ruimte dus en daarom zeer geschikt als werk- en hobby-ruimte 
of wellicht als opslagruimte. 




De voor- en achtertuin zijn onder architectuur aangelegd door Schraven Hoveniers. De 
achtertuin heeft vele terrassen, pergola’s, borders en een grote dakplataan; het is hier 
heerlijk vertoeven zowel in de zon als in de schaduw en er geldt een hoge mate van 
privacy. 

Aan de voorzijde van de woning zijn diverse extra parkeerplaatsen gerealiseerd die 
weinig zichtbaar zijn door de aangelegde borders met planten en bloemen. U kunt hier 
eenvoudig een viertal auto’s parkeren op uw eigen terrein.  
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Ligging en indeling

Aan de achtergevel van het woonhuis zijn een tweetal zonneschermen geplaatst zodat 
de zon niet volop in de woonkamer en keuken hoeft te schijnen. Deze zon-inval wordt 
ook belemmerd door de drie elektrische screens op de eerste verdieping. 

Op het dak van de woning zijn in december 2013 een 24-tal zonnepanelen geplaatst. 
Deze zonnepanelen en de volledige isolatie van de woning hebben ertoe geleid dat hier 
nu sprake is van een woning met het energielabel A. 




Zoals eerder vermeld ligt de woning in een rustige wijk. 

Aan de voorzijde ligt een mooie waterpartij. U bent binnen tien wandelminuten in het 
Heuvepark en bij een basisschool en binnen zes fietsminuten in het centrum van 
Beuningen. 




De huidige eigenaren zijn de eerste eigenaren (dit geldt ook voor beide buren) en 
hebben hier dus straks bijna 25 jaar gewoond. Nu zijn zij toe aan een volgende stap en 
hopen ze dat de nieuwe eigenaren met net zoveel plezier in deze woning zullen wonen 
als zij hebben gedaan. 
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Blijft 
achter

Gaat 
mee

Kan worden 
overgenomen

NVT

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Buitenverlichting (m.u.v. keukenlamp) X

Buitenlamp bij keuken X

Buitenberging met dakterras X

Vlaggenmast X

Pomp/pulse X

Tuinbeelden X

Fontein X

 

Woning

Alarminstallatie X

Schotel/antenne X

Brievenbus (in voortuin) X

(Voordeur)bel X

Rookmelder (garage) X

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie X

Mechanische ventilatie X

Airconditioning X

Zonnescherm (2 stuks) X

Kralengordijn (keuken) X

Screens (3 stuks op 1ste verdieping achterzijde, 
handmatig te bedienen)

X

Rolluiken X

Raamdecoratie, te weten

- Gordijnrails X

- Gordijnen X

- Rolgordijnen X

- Vitrages X

- Luxaflex X

Vloerdecoratie, te weten

- Vloerbedekking X

- Laminaatvloer X

- Parketvloer X

- Houten vloer X

- Linoleum vloer X
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Lijst van zaken




Blijft 
achter

Gaat 
mee

Kan worden 
overgenomen

NVT

- Siergrindvloer X

Warmwatervoorziening / CV

- CV met toebehoren X

- Close-in boiler X

- Geiser X

- Thermostaat X

- Quooker X

Open haard, houtkachel

- (Voorzet) open haard X

- Houtkachel X

- Gashaard X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

- Keukenmeubel X

- (Combi)magnetron X

- Gaskookplaat (4-pits met wokbrander) X

- Oven X

- Afzuigkap X

- Koelkast (met diepvrieslades) X

- Vaatwasser X

Verlichting, te weten

- Inbouwverlichting X

- Opbouwverlichting X

- Dimmer badkamer X

(Losse) kasten, legplanken, te weten

- Kasten tweede verdieping X

- Kast (master-bedroom) X

- Witte kasten garage X

- Spiegelwanden X

- Werkbank /bureau bijgebouw X

- Stellingkasten bijgebouw X

- Rechterkast met vakken (naast bureau in bijgebouw) X

- Lage witte kast bijgebouw X

- Bruine kast in vrijstaande berging X

- Overige losse kasten X

Sanitaire voorzieningen

- Badkameraccessoires X

- Wastafel(s) X
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Lijst van zaken




Blijft 
achter

Gaat 
mee

Kan worden 
overgenomen

NVT

- Toiletaccessoires X

- Sauna (infra-rood) X

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten

- Radiatorafwerking X

- Glas-in-lood-raam in trappenhuis X

- Overige glas-in-lood-ramen (los) X

 

Overige zaken, te weten:

Schilderijophangsysteem (woonkamer en keuken) X

Zonnepanelen X

Kapstok garage (met spiegel) X

Lange kapstok met schap garage X

34Claudiuslaan 81, 6642 AE Beuningen


Lijst van zaken




Overdracht

Vraagprijs € 425.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde twee onder een kap 
woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1995

Dakbedekking Bitumen

Dakpannen

Type dak Lessenaarsdak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Volledig geïsoleerd

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 582 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 156 m²

Inhoud 617 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

24 m²

Oppervlakte externe bergruimte 95 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

1 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 6 (waarvan 5 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie

Type Voortuin

Oriëntering Noorden

Staat Goed onderhouden

Tuin 2 - Type Achtertuin

Tuin 2 - Hoofdtuin Ja

Tuin 2 - Oriëntering Zuid-west

Tuin 2 - Staat Gebouwd onder architectuur
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Kenmerken




 

Energieverbruik

Energielabel A

 

CV ketel

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2004

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 5

Aantal overdekte parkeerplaatsen 1

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Parkeergelegenheid Aangebouwde stenen garage

Vrijstaande stenen garage

Heeft een alarm Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft een garage Ja

Heeft een schuifpui Ja

Heeft ventilatie Ja
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Kenmerken




Aanvullende informatie 

Informatieplicht verkoper  
De verkoper van deze woning heeft een informatieplicht. Dit betekent dat de 
verkoper verplicht is om belangrijke zaken, die hem/haar bekend zijn en die voor 
de koper van belang kunnen zijn aan de koper moet meedelen. Daartoe is door 
verkoper een vragenlijst ingevuld waarin allerlei belangrijke informatie aan de 
koper wordt verstrekt. Indien u serieuze belangstelling heeft voor deze woning, 
kunt u deze vragenlijst opvragen bij Carien Makelaardij. 

Onderzoeksplicht koper 
De hierboven genoemde informatieplicht van de verkoper ontslaat de koper niet 
van een eigen onderzoeksplicht (zoals vermeld in Burgerlijk Wetboek). Dit houdt 
in dat de koper zelf verantwoordelijk is voor de beoordeling of de woning de 
eigenschappen zal bezitten om te voldoen voor het gebruik dat hij van de woning 
zal willen maken. Het verdient dan ook aanbeveling om een ter zake (bouwkundig) 
deskundige in te schakelen. Indien koper besluit om niet tot inschakeling van een 
deskundige over te gaan, komen eventuele nadelige gevolgen hiervan volledig voor 
zijn rekening. In de koopakte zal expliciet worden vermeld dat de koper wel of 
geen bouwkundige keuring heeft laten uitvoeren.  

Ouderdomsclausule 
De woning is ouder dan 20 jaar. Dit betekent dat de ouderdomsclausule zal worden 
opgenomen in de koopakte. Deze clausule luidt:  “Koper is ermee bekend dat het 
registergoed ruim 20 jaar oud is en dat de eisen die thans aan de kwaliteit van 
zaken van soortgelijke aard gesteld mogen worden, aanzienlijk hoger liggen dan 
ten tijde van de toenmalige oprichting. In afwijking van het bepaalde in de 
koopakte, garandeert verkoper niet dat het registergoed vrij is van gebreken die het 
voorgenomen gebruik in de weg zouden kunnen staan en die direct dan wel indirect 
verband (kunnen) houden met de ouderdom van het registergoed”. 

Bodemverontreiniging/ondergrondse tanks  
Er is door de verkoper geen onderzoek laten verrichten naar de eventuele 
aanwezigheid van verontreinigende stoffen in de ondergrond. Voor zover verkoper 
bekend, is nimmer een ondergrondse tank voor de opslag van (vloei-)stoffen in de 
grond aangebracht, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Door verkoper wordt geen 
enkele aansprakelijkheid aanvaard in geval van achteraf blijkende 



bodemverontreiniging, van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen.  

Nen 2580 
De meetinstructie is gebaseerd op Nen 2580. Deze 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. Bij het vermelden van 
maten die zijn overgenomen uit (bouw)tekeningen, kan de maatvoering bovendien 
afwijken van de werkelijkheid. Indien de exacte maten voor een koper van cruciaal 
belang zijn, wordt geadviseerd aan koper om deze zelf na te meten. 

Waarborgsom/bankgarantie 
Bij de koopovereenkomst is het gebruikelijk dat de koper na het sluiten van de 
koopovereenkomst met de verkoper, een waarborgsom stort of een bankgarantie 
afgeeft van 10% van de overeengekomen koopsom. Deze bepaling wordt standaard 
opgenomen in de koopovereenkomst. 

Tot slot  
De informatie in deze brochure is verkregen van de eigenaar/verkoper en uit eigen 
waarnemingen ter plaatse en heeft als bedoeling om de koper zo goed mogelijk te 
informeren en tegelijk te voldoen aan de op de verkoper rustende informatieplicht. 
Carien Makelaardij heeft de informatie over deze woning met de grootst mogelijke 
zorg samengesteld. Desondanks blijft de mogelijkheid bestaan dat er fouten en/of 
onvolledigheden aanwezig zijn. Carien Makelaardij is niet aansprakelijk voor 
eventuele schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze gegevens en 
wijst hierbij alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van 
deze gegevens af. Er kunnen derhalve geen rechten worden ontleend aan deze 
informatie. 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Claudiuslaan 81
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Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 26 augustus 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Carien Makelaardij 
 

www.carienmakelaardij.nl 
 

info@carienmakelaardij.nl 
 

06-28 81 46 89 
 
 
 

 
	 	


