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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 ERA-
makelaar: het levert u gemak, tijd, zekerheid, 
gemoedsrust, effect en veiligheid op. De ERA-
makelaar 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. ERA-
makelaars waarderen hun klanten en blijven bij met de 
markt. Anders dan andere makelaars, verkopen ERA-
makelaars de helft van hun huizen binnen zes 
maanden dankzij een efficiënt verkoopactieplan en 
een unieke marketingmix.

ERA.

STERK

DOOR


SERVICE



KENMERKEN

Soort woning villa
Bouwtype vrijstaande woning
Status beschikbaar
Bouwjaar 2000
Energielabel -
Ligging aan rustige weg, beschutte ligging, in bosrijke omgeving
Woonoppervlakte 419 m²
Perceeloppervlakte 3500 m²
Inhoud 1833 m³
Totaal aantal kamers 7
Aantal slaapkamers 2
Tuin



OMSCHRIJVING
U waant zich bijna op een landgoed. Deze riante villa met bijgebouw ligt in het buitengebied van Wijchen 
maar toch op fietsafstand van het gezellige centrum van Wijchen met al haar voorzieningen. 




Gelegen aan een rustige maar doorgaande weg met veelal villa's. De villa met bijgebouw is uitermate geschikt 
voor dubbele bewoning, mantelzorg of een aan huis verbonden beroep! De naastgelegen bedrijfshal wordt 
gesloopt en hier komen kavels voor twee vrijstaande villa's. 




Het perceel is maar liefst 3.500 m2 of zoveel meer of minder als na kadastrale inmeting zal blijken. Het 
terrein is geheel afsluitbaar. Als u de poort bent gepasseerd komt u in een riante parkachtige tuin terecht met 
een vijver die grandeur uitstraalt en welke in verbinding staat met  een waterpartij die gebruikt kan worden als 
zwemvijver. Elektrische poort en geheel omheind. Volledige privacy gegarandeerd. Hondenverblijf aanwezig. 
Maar liefst 419 m2 gebruiksoppervlakte (het bijgebouw niet meegerekend).




Indeling villa:




Begane grond: 

entree, royale hal met toilet met fontein (luxe), meterkast, hardhouten trappartij naar de verdiepingen. De 
woonkamer in een L-vorm met erker en gas openhaard staat in verbinding met de fraaie serre die uitzicht 
biedt op de achtertuin en het achterliggende perceel met de bestemming natuur. Dichte of naar u wenst half 
open keuken met inbouwapparatuur van Siemens zoals een vaatwasser, uitgebreide gaskookplaat, koelkast, 
oven, afzuigkap, dubbele spoelbak en granieten werkblad. Separate bijkeuken met keukeninrichting. 




Verdieping:

overloop, riante master bedroom met airconditioning, dakkapel, loggia balkon en fantastisch uitzicht, 
slaapkamer, grote badkamer met wastafelmeubel, ligbad, douche en toilet, dakkapel.




Zolder boven bijkeuken een zoldervliering geschikt voor opslag.




Souterrain: 

het souterrain bereik je via de houten trappartij of via de separate buiteningang. Momenteel is het souterrain 
in gebruik als ontspanningsruimte met complete barinrichting, twee bergruimtes van 8 en 15 m2, hal, sauna, 
toilet met fontein, badkamer met douche, wastafel en toilet. Het souterrain kan natuurlijk ook anders worden 
ingedeeld met bijvoorbeeld slaapvertrekken.




Bijgebouw:

Het bijgebouw is geheel onderkelderd (74 m2 oppervlakte) en is zowel inpandig als via de buitenentree 
bereikbaar. Op de begane grond is een garage met carport aanwezig voor twee auto's. Elektrische 
sectionaaldeur. Verdieping bereikbaar middels een buitentrap, dakterras met wederom een fantastisch 
uitzicht, compleet appartement met woonkamer, open keuken, royale slaapkamer en badkamer met douche, 
toilet en wastafelmeubel.




Bijzonderheden:




- bouwjaar 2000

- volledig geïsoleerd

- woonoppervlakte villa 419 m2

- inhoud villa 1221 m3

- inhoud bijgebouw 506 m3

- ERA garantie






















Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Interieur

(Voorzet) openhaard met toebehoren X

Designradiator(en) X

Verlichting, te weten

 - inbouwspots/dimmers X

 - opbouwspots/armaturen/lampen/dimmers X

 

(Losse)kasten, legplanken, te weten

 - Slaapkamer meubel compleet, bed kasten en barmeubel X

 - Complete inventaris en muziekinstallatie beneden bar kelder X

 

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten

 - gordijnrails X

 - overgordijnen X

 - vitrages X

 - rolgordijnen X

 - lamellen X

 - jaloezieën X

 - (losse) horren/rolhorren X

 

Vloerdecoratie, te weten

 - vloerbedekking X

 - plavuizen X

 

Overig, te weten

 - Kapstok entree hal X

 

Woning - Keuken

Keukenblok (met bovenkasten) X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

 - kookplaat X

 - (gas)fornuis X

 - afzuigkap X

 - oven X

 - koel-vriescombinatie X

 - vaatwasser X

 

LIJST VAN ZAKEN



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

Woning - Sanitair/sauna

Sauna met toebehoren X

Douche toiletten in de Bar/kelder X

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

 - wastafel X

 - wastafelmeubel X

 - planchet X

 - toiletkast X

 - toilet X

 - toiletrolhouder X

 - toiletborstel(houder) X

 

Woning - Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing

Schotel/antenne X

Brievenbus X

(Klok)thermostaat X

Airconditioning X

Zonwering buiten X

Telefoonaansluiting/internetaansluiting X

Warmwatervoorziening, te weten

 - CV-installatie X

 - boiler X

 - Combi ketel X

 

Tuin - Inrichting

Tuinaanleg/bestrating X

Beplanting X

Bonze beeld waterballet achterkant X

 

LIJST VAN ZAKEN



Beschrijving Blijft achter Gaat mee Ter overname

Tuin - Verlichting/installaties

Buitenverlichting X

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder X

Tuinsproei installatie/waterpomp en drukvat 380 volt X

 

Tuin - Overig

Overige tuin, te weten

 - (sier)hek X

 - vlaggenmast(houder) X

 - Vissen vijver X

 

LIJST VAN ZAKEN



BIJ U IN DE BUURT
Wonen in Heemstede

Tekst over de omgeving



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



OVER ONS

Tekst



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


