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Kenmerken

Mark van Welie

Woonoppervlakte 105 m²
Perceeloppervlakte 179 m²
Inhoud 340 m³
Afmetingen tuin 900 cm lang x 700 cm 

breed
Ligging tuin oost
Aantal slaapkamers 3
Bouwjaar 1985
Energielabel C
Huurprijs € 975 p.m.

De woning beschikt over dakisolatie;
De gehele woning is voorzien van 
isolerende beglazing;
Het woonhuis is op de begane grond 
voorzien van rolluiken;
Glasvezelaansluiting aanwezig.

mark.van.welie@hansjanssen.nl
024 - 6 77 77 76 / 06 - 41 67 74 64



Omschrijving

van de woning
Deze HOEKWONING met CARPORT, 
stenen berging en 9 meter diepe 
achtertuin is gelegen in een rustige 
straat. Alle dagelijkse voorzieningen als 
een basisschool, de kinderopvang, 
supermarkten, winkels, 
sportverenigingen en het openbaar 
vervoer bevinden zich in de directe 
omgeving. De ligging van Beuningen bij 
het knooppunt van de A50 en de A73 
zorgt voor een uitstekende nationale en 
internationale ontsluiting.




De gebruikte foto's zijn van enkele jaren 
geleden. Het kan zijn dat de woning op 
details is aangepast. De woning is op dit 
moment verhuurd tot 1-2-2021 en is 
vanaf deze datum per direct 
beschikbaar. Er zal een kijkmoment 
worden vastgesteld in samenspraak met 
de huidige huurder.  









Algemeen

- Bouwjaar: 1985

- Woonoppervlak: 105 m2

- Externe bergruimte: 9 m2

- Inhoud: 340 m3

- Perceeloppervlak: 179 m2




Indeling




Begane grond: hal met garderobe en 
meterkast, woonkamer met trapkast, 
trapportaal met toiletruimte, gesloten 
keuken met basis keuken in 
hoekopstelling. De deur in de keuken 
geeft toegang tot de achtertuin.  

Eerste verdieping: overloop, drie 
slaapkamers welke zijn voorzien van een 
laminaatvloer, badkamer welke is 
voorzien van een ligbad met 
douchecombinatie, een toilet, een 
wastafel en de witgoedaansluitingen. 

Zolderverdieping: middels vaste trap 
bereikbare ruime bergzolder met de c.v.-
ketel. 




Op deze verdieping is uitstekend een 
vierde slaapkamer te creëren.    




Tuin

De woning beschikt aan de voorzijde 
over een carport. De achtertuin, gelegen 
op het oosten, is circa 9 meter diep en 
circa 7 meter breed en beschikt over een 
zonneterras. In de tuin is een vrijstaand 
stenen schuurtje met elektra aanwezig.




Huurvereisten

- De huurprijs is € 975,- per maand 
(exclusief gas, water en licht);

- De verhuur geschiedt op basis van een 
inkomenscheck, de inkomenseis is circa 
3 maal de maandhuur als bruto 
(gezamenlijk) inkomen;

- De huurperiode is minimaal 1 jaar;

- De borg is gelijk aan één keer de 
maandhuur. Voor zzp'ers geldt twee 
keer de maandhuur als borg;

- Huisdieren zijn toegestaan, maar alleen 
in overleg.

























Verder

- De woning beschikt over dakisolatie; 

- De gehele woning is voorzien van 
isolerende beglazing;

- Het woonhuis is op de begane grond 
voorzien van rolluiken;

- Energielabel C;

- Glasvezelaansluiting aanwezig.




Wij nodigen u graag uit voor een 
bezichtiging! Wij bieden verschillende 
mogelijkheden aan:

- Persoonlijke bezichtiging (volgens de 
RIVM richtlijnen);

- Videobellen via Whatsapp of Facebook. 
Wij als makelaar zijn dan live aanwezig 
tijdens de bezichtiging en u kunt vanuit 
huis of elders de woning bezichtigen via 
live video.









Plattegronden



Plattegronden



Plattegronden



Kadastrale kaart



Locatie

op de kaart



Wonen in

Beuningen
Beuningen

Aan de uiterwaarden van de Waal, tussen 
landerijen en comfortabel dicht bij Nijmegen, ligt 
het gezellige, levendige en waterrijke dorp 
Beuningen. Het dorp heeft een grote 
aantrekkingskracht op jong en oud vanwege 
haar veelzijdige karakter en de mooie omgeving 
met veel water, groen en historie. Combineer 
ligging en natuur met cultuur en recreatie en je 
hebt een fijne plek om thuis te komen.

Beuningen is het grootste kerndorp binnen de 
gemeente Beuningen, dat bestaat uit de 
kerndorpen Ewijk, Beuningen, Weurt en Winssen. 
In de gemeente, die nog steeds groeit, wonen 
bijna 26.000 inwoners, waarvan circa 17.500 in 
Beuningen zelf. De gemeente strekt zich via de 
Van Heemstraweg uit langs de zuidelijke 
uiterwaarden van de Waal, ten westen van de 
stad Nijmegen. 

Beuningen is veelzijdig: Het voorzieningenniveau 
is goed en divers en er is genoeg te beleven op 
gebied van sport en ontspanning. 

De natuur in en rondom Beuningen nodigt uit 
voor mooie fiets- en wandeltochten. Fiets over 
slingerende dijken of struin door de 
uiterwaarden. Kronkelende dijken, verlaten 
eilandjes en schilderachtige buitenpolders. De 
natuur laat zich hier van haar beste kant zien. 



Hans Janssen Beuningen


Van Heemstraweg 71

6641 AB Beuningen

Telefoon: 024 - 677 77 76

E-mailadres: beuningen@hansjanssen.nl

Website: www.hansjanssenbeuningen.nl

Ben je na het inzien van deze brochure nieuwsgierig geworden naar deze woning, dan 
nodigen wij je graag uit om contact op te nemen met ons kantoor. Onze kantoren zijn 
geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.30 uur. Binnenlopen kan en mag. 
Maar als je een afspraak maakt zorgen we ervoor dat de makelaar voldoende tijd voor je 
reserveert. Eventueel ook buiten onze openingstijden!

Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet altijd voorkomen dat de informatie enigszins 
afwijkt van hetgeen u in of rond de woning ziet of heeft gezien. Dit kan met name gelden voor (bouw)tekeningen, schetsen, 
afmetingen en maatvoeringen. Hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Door ons wordt geen aansprakelijkheid 
aanvaard behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval 
aanspraak op een uitkering geeft. Vraagprijzen zijn kosten koper. Alle verstrekte informatie dient u in het kader van het BW niet te 
beschouwen als een aanbod, doch als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Voor een eventuele vermelding van onjuiste 
gegevens aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.


