BINNENKIJKEN

BOSWEG 7
BERG EN DAL
Vraagprijs € 1.125.000 k.k.

UW MAKELAAR
Beaufort ERA Makelaars is al ruim 35 jaar
gevestigd in Nijmegen. Ervaring, kwaliteit
en een No-nonsense aanpak zal je zeker
aanspreken.
Of het gaat om de aankoop van je eerste
appartement, je droomvilla, je eerste
bedrijfsruimte als startend ondernemer of
ben je CEO van een grootschalige
organisatie, wij zijn er om je te helpen van
begin tot eind tijdens het aanhuur,
aankoop, verhuur of verkooptraject.
Wij zijn aangesloten bij NVM, NVM
Business en het grootste internationale
samenwerkingsverband van specialisten
in Real Estate ERA. In Nederland werken
wij met tientallen ERA Makelaars samen
om jouw woning optimaal, snel en goed
te verkopen.

OVER ERA
ERA is een internationaal samenwerkingsverband
van kwaliteitsmakelaars.
ERA-makelaars werken volgens een uitgekiend
geïntegreerd marketingsysteem.
Daardoor weten zij de meeste en meest hechte
relaties met woonconsumenten tot stand te
brengen. ERA-makelaars zijn empatisch. Ze
werken vanuit de behoefte van de opdrachtgever,
maar ook vanuit hun eigen gedrevenheid om full
service te bieden. Als opdrachtgever wordt al het
werk u uit handen genomen. U kunt zich richten
op de volgende fase in uw leven.
De meerwaarde van een ERA-makelaar
Een huis verkopen tegen het beste resultaat is
vakwerk. Vooraf is het een kwestie van vertrouwen,
achteraf heeft u het bewijs. ERA-makelaars leggen
u vooraf uitgebreid uit wat er komt kijken bij de
verkoop van een huis. Bovendien maken zij
inzichtelijk, aan de
hand van uw behoeften, wat het voordeel is van de
individueel op maat gemaakte dienstverlening van
ERA. Sterk door Service! is ons motto.

De voordelen van een ERA-makelaar
Om maar een paar te noemen van de 10 voordelen
van het (ver)kopen van uw huis met een ERAmakelaar: het levert u gemak, tijd, zekerheid,
gemoedsrust, effect en veiligheid op. De ERAmakelaar loopt voorop met innovatieve methoden
om uw huis te verkopen. Hij is daarbij gefocust op uw
behoeften en het behalen van het hoogst haalbare
resultaat, namelijk de beste prijs.
Bovendien geniet je als koper van een huis met
ERA garantie van de zekerheid van kostendekkende
reparaties op installaties en apparatuur. ERAmakelaars waarderen hun klanten en blijven bij met de
markt. Anders dan andere makelaars, verkopen ERAmakelaars de helft van hun huizen binnen zes
maanden dankzij een efficiënt verkoopactieplan en
een unieke marketingmix.
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KENMERKEN
Soort woning
Bouwtype
Status
Bouwjaar
Energielabel
Ligging
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Totaal aantal kamers
Aantal slaapkamers

landhuis
vrijstaande woning
beschikbaar
1992
A
aan bosrand, aan rustige weg, beschutte ligging, in bosrijke
omgeving
271 m²
1338 m²
964 m³
8
5

OMSCHRIJVING
Bent u een natuurliefhebber en heeft u altijd al gedroomd om in het bos te wonen nabij de stad, dan is nu uw
kans gekomen. Dit vrijstaande landhuis ligt op een fraai bosperceel met veel hoogteverschillen.
De woning is verbouwd, goed geïsoleerd en voorzien van maar liefst 28 zonnepanelen en beschikt dan ook
over energielabel A! De huidige eigenaren hebben hier altijd met heel veel plezier gewoond en zoeken nu
naar kopers die deze bijzondere locatie op haar waarde kunnen schatten.
De locatie is magnifiek gelegen in Berg en Dal, een stukje buitenland in Nederland. De woning is gebouwd in
1992 en in 2008 verbouwd en gemoderniseerd. De woning is een echt familiehuis. In de directe omgeving
kunt u prachtige wandelingen maken door de bossen naar Beek, De Duivelsberg en Groesbeek.
Voor uw dagelijkse boodschappen heeft u de keuze uit het nabij gelegen Beek-Ubbergen, Nijmegen-Oost
en het nabij gelegen Duitse Kranenburg. Vanaf de woning bent u binnen enkele minuten in het centrum van
Nijmegen en de Radboud Universiteit en ziekenhuizen zijn gelegen op fietsafstand.
Indeling:
Parterre: entree, hal, toilet met fontein, meterkast, woonkamer met fraai uitzicht op de tuin. Via de schuifpui
komt u op het heerlijke dakterras waar u kunt genieten van de zonovergoten zijtuin welke een fietsenstalling
met eigen ingang heeft. Op deze verdieping treft u tevens een kastenkamer en slaapkamer met separate
stoomdouche met tuindeuren naar het dakterras pal op het zuiden met twee elektrische zonweringen.
Souterrain: hal, toilet, grote bijkeuken met provisieruimte, pantry, badkamer met douche en wastafel,
bergkast en loopdeur naar de tuin. Via de hal is het kantoor/de praktijkruimte bereikbaar, gezellige tv kamer
voorzien van houtkachel welke is aangesloten op het CV systeem en een mooie op maat gemaakte
kastenwand met wijnkoeling. Middels een klein niveauverschil is de riante woonkeuken bereikbaar welke
middels tuindeuren toegang biedt tot de tuin. De woonkeuken is voorzien van een fraaie witte
keukeninrichting met inbouwapparatuur van de merken Gaggenau en Siemens, waaronder een stoomoven,
een hete lucht oven, een koelkast, vaatwasser en een kookeiland voorzien van een inductie kookplaat met
wok brander en RVS afzuigkap.
Eerste verdieping: overloop, badkamer met ligbad, wastafelmeubel, closet, douchecabine (moderne
betegeling en vloerverwarming), maar liefst vier ruime slaapkamers.
Zolderverdieping: bereikbaar met vaste trap, zolderberging en/of speelzolder , CV opstelling ( Combiketel
Remeha Calenta CW5 klasse bwj 2020).
De tuin is te verdelen in verschillende delen, zo heeft u een dakterras met naastgelegen zonneweide en
fietsenstalling, terras met gazon met notenboom en rozenborder en vervolgens een bostuin met een
berceau van lei perenbomen, varens en andere bosplanten. Hierbij heeft u de mogelijkheid om de koelte van
de schaduw op te zoeken, maar kunt u in het voorjaar de zon opzoeken in de zonneweide.
De tuin kent hoogte verschillen en kronkelpaadjes en heeft meerdere uitgangen, een carport met laadpaal,
een elektrische rolpoort, twee tuinhuizen, een prieel/overkapping met een groot terras met houtopslag.
Bijzonderheden:
- gebruiksoppervlakte wonen 271 m2
- overig inpandige ruimte 11 m2
- gebouw gebonden buitenruimte 33 m2
- externe bergruimte 15 m2
- inhoud 964 m3
- perceel 1338 m2
- volledig geïsoleerd
- 28 zonnepanelen
- bosperceel met zuidligging
Maakt u een afspraak en laat u verassen door deze fantastische woning. Op de website www.bosweg7.nl

LIJST VAN ZAKEN
Beschrijving

Blijft achter

Gaat mee

Ter overname

Woning - Interieur
Allesbrander

X

Designradiator(en)

X

Verlichting, te weten
- inbouwspots/dimmers

X

- opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers

X

- losse (hang)lampen

X

(Losse)kasten, legplanken, te weten
- Boekenkast in huiskamer

X

- Kast op overloop 2e etage

X

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten
- gordijnrails

X

- gordijnen

X

- overgordijnen

X

- vitrages

X

- rolgordijnen

X

- jaloezieën

X

- (losse) horren/rolhorren

X

Vloerdecoratie, te weten
- laminaat

X

- Gietvloeren

X

Overig, te weten
- spiegelwanden

X

Woning - Keuken
Keukenblok (met bovenkasten)

X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten
- kookplaat

X

- (gas)fornuis

X

- afzuigkap

X

- oven

X

- vriezer
- koel-vriescombinatie

X
X

LIJST VAN ZAKEN
Beschrijving

Blijft achter

- vaatwasser

X

- Quooker

X

- Stoom/combinatie oven

X

Gaat mee

Ter overname

Woning - Sanitair/sauna
Toilet met de volgende toebehoren
- toilet

X

- toiletrolhouder

X

- toiletborstel(houder)

X

- fontein

X

Badkamer met de volgende toebehoren
- ligbad

X

- douche (cabine/scherm)

X

- stoomdouche (cabine)

X

- wastafel

X

- wastafelmeubel

X

- toiletkast

X

- toilet

X

- toiletrolhouder

X

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing
Brievenbus

X

Kluis
(Voordeur)bel

X
X

Alarminstallatie
(Veiligheids)sloten en overige inbraakpreventie

X
X

Rookmelders

X

(Klok)thermostaat

X

Rolluiken

X

Zonwering buiten

X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting

X

Zonnepanelen

X

Oplaadpunt elektrische auto

X

Warmwatervoorziening, te weten
- CV-installatie

X

LIJST VAN ZAKEN
Beschrijving

Blijft achter

Gaat mee

Ter overname

Tuin - Inrichting
Tuinaanleg/bestrating

X

Beplanting

X

Buiten lounge set op dakterras

X

Tuin - Verlichting/installaties
Buitenverlichting

X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder

X

Tuin - Bebouwing
Tuinhuis/buitenberging

X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging

X

Gazebo incl. verlichting en verwarming

X

Steigerhout tafel, bank en stoelen

X

Tuin - Overig
Overige tuin, te weten
- (sier)hek

X

PLATTEGROND

PLATTEGROND

PLATTEGROND

PLATTEGROND

PLATTEGROND

PLATTEGROND

PLATTEGROND

KADASTRALE KAART

Over ons

Bij Beaufort Makelaars kunt u ervan uitgaan dat een aantal
basiszaken zoals actuele kennis van de markt, goede educatie,
hoogwaardige dienstverlening e.d. perfect geregeld zijn. Onze
makelaars zijn altijd op de hoogte van de actuele
ontwikkelingen op de vastgoedmarkt en de nieuwste
ontwikkelingen op het gebied van marketing en presentatie.
Daardoor kunnen wij u in een vrijblijvend gesprek altijd van
goed advies voorzien.
Een persoonlijke benadering, goed overleg en betrokkenheid
zijn onze sleutelwoorden. Het feit dat u Beaufort Makelaars
inschakelt geeft aan dat u uw zaken niet aan zo maar een
makelaar overlaat. U kiest voor kwaliteit.
Wilt u meer weten over wat Beaufort Makelaars voor u kan
betekenen? Of heeft u vragen over een van onze diensten?
Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op en wij
voorzien u van een advies/antwoord op maat.

Al ruim 35 jaar uw full service NVM makelaar op het gebied
van:
• aankoopmakelaar: advies en begeleiding bij het kopen van
woningen;
• verkoopmakelaar: full service begeleiding bij verkoop van
woningen;
• nieuwbouw: informatie, advies en begeleiding bij het kopen
of verkopen van nieuwbouw;
• taxaties: gevalideerde taxatierapporten voor o.a. uw
hypotheek;
Bij woningverkoop hanteren wij het principe: No Cure No Pay!
MAAK 'T WAAR

KANTOORGEGEVENS
Frans Scholl
RMT / RT NVM Makelaar
024 360 6900
info@beaufortmakelaars.nl

Beaufort ERA Makelaars
Oranjesingel 21
6511 NM Nijmegen
024 360 6900
info@beaufortmakelaars.nl

