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Peelrand Kijk op wonen!

Het actuele onroerend 

goed aanbod van Peelrand

> Bestaande bouw 

> Nieuwbouw 

> Verhuur 

TEKST



717005
11,8 x 11,8 cm 
€ 1,59

Leuk! Met draaiwolkje 

Ook leuk  
als tweelingkaart!

Het wolkje is in alle 
kleuren mogelijk

plaats een naam  
op beide zijden 5

717042
11,8 x 11,8 cm 
€ 1,89

 Ook voor een meisje
Beide applicaties worden meegeleverd

belarto.nl / belarto.be

Vraag een 
GRATIS 

 modelkaart aan!

tip: 
kaart in het echt zien?

10

717026
16 x 10 cm 
€ 1,59

Tweeling?
geen probleem.
Deze kaart wordt  
geleverd met extra label.

foto of tekst mogelijk

Leuk, met eigen foto!

11

nieuwe

collecties

kaartjes!

717041
9 x 14 cm - € 1,89

Keuze uit 
meerdere dieren!

Alle getoonde applicaties 
worden meegeleverd

69

717027
9 x 17,5 cm - € 1,49

Keuze uit meerdere labels!
alle labels worden 
meegeleverd

57

717037
11,8 x 11,8 cm 
€ 1,39

Keuze uit 
meerdere 

rompertjes! alle applicaties 
worden meegeleverd

Tekst aanpasbaar 55

717035
10 x 16 cm 
€ 1,39

Ook voor     
  een meisje

Beide kaarten worden 
in één vel geleverd

tekst en icoontjes  
zijn aanpasbaar

Unieke labelkaart

42

717016
9 x 14 cm - € 1,89

717017
9 x 14 cm - € 1,89

13
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Colofon
Peelrand Kijk op Wonen is een informatief magazine, 
bedoeld voor iedereen die zich oriënteert  op het aan- 
en verkopen en verhuren van onroerend goed.
 
Uitgever: 

Peelrand Makelaardij

Paterslaan 2, 5801 AS Venray
Tel.: (0478) 56 88 46

Mosaïque 6-A, 5854 AZ Bergen
Tel.: (0485) 74 80 08

e-mail: info@peelrand.com
internet: www.peelrand.com 

Verspreiding: 
Axender en 
Van den Munckhof B.V.

Drukkerij: Van den Munckhof B.V.

Oplage: 34.000 exemplaren

Karikaturen: Teds Comic Art

Artikelen uit deze uitgave mogen niet zonder toestemming van de 
uitgever worden overgenomen. De inhoud van dit magazine is met grote 
zorgvuldigheid samengesteld, maar aan de inhoud hiervan kunnen geen 
rechten worden ontleend. In verband met een wisselend aanbod, is het 
mogelijk dat we in de periode van druk en verspreiding nog wijzig ingen in 
het aanbod hebben.

Verhuizen...

Beste lezers, 

Het is als makelaarskantoor een hele ervaring om zelf eens een verhuizing mee te maken. Na ruim 17 jaar aan de Schoolstraat 
gevestigd te zijn, hebben we ons trouwe plekje verlaten om een nieuwe start te maken aan de Paterslaan. Het is leuk en leerzaam 
om dat van dichtbij mee te maken als je jaarlijks ruim 250 klanten hetzelfde schuitje in stuurt. En om nóg beter te kunnen voelen 
en begrijpen wat er bij onze klanten omgaat. Zo maken we van iedere stap een leerproces, uiteindelijk om iedereen weer een stukje 
beter van dienst te kunnen zijn. 

Dat brengt ons tevens bij de essentie van ons vak: dienstverlening. In een oplevende markt gebeurt alles plotseling in een veel 
hoger tempo waardoor het soms lijkt alsof dingen vanzelf gaan. Zoals de verkoop van een woning bijvoorbeeld. Niets is minder 
waar… In zo’n markt waarin alles vlug verloopt, is het júist belangrijk om het hoofd koel te houden en processen structureel en 
helder in kaart te hebben. De begeleiding van een professional lijkt op het eerste gezicht minder belangrijk, maar is juist essentieel. 
Op juridisch en ethisch vlak is veel regelgeving die het de consument lastig maken. 

Het volgen van ontwikkelingen in onze branche is daarbij niet alleen noodzakelijk, het is ook leuk en interessant! Deze 
ontwikkelingen gaan we voor u tastbaar maken in onze nieuwe presentatieruimte in onze prachtige, authentieke gewelfde kelder. 
Hier kunt u binnenkort o.a. kennismaken met virtual reality en tevens wordt deze ruimte in gebruik genomen om meer inzicht te 
geven in nieuwbouw (materiaalgebruik, maquettes e.d.).  

Daarnaast blijft onze Facebookpagina gestaag groeien! Niet alleen voor verkopers een interessant medium, maar juist ook voor 
kopers! Vaak worden woningen als ‘sneak preview’ aangeboden, nét voordat ze op Funda verschijnen. De oplettende woningzoeker is 
dus altijd op tijd! Dat, in combinatie met ons kantoor in Bergen, zorgt voor een enorm breed bereik van ons waardevolle netwerk. 

Maar voor nu: veel leesplezier in ons vertrouwde magazine. Lekker bladeren op de bank… ouderwets? Wij vinden van niet,  
we hebben voor elk wat wils! Niet alleen op het gebied van wonen! 

Luuk Jansen 

Niek Hettinga
NVM Makelaar & 
Taxateur RMT-RT

Petra van Dijck-
Claessens  

NVM Makelaar KRMT

Huub Janssen 
NVM Makelaar & 
Taxateur RMT-RT

Louis Jansen
NVM Makelaar &
Taxateur RMT-RT

Luuk Jansen 
NVM Makelaar KRMT

Chris Wilschut
NVM Makelaar 

Assistent

Ilse Gooren
NVM Commerciële 

Binnendienst

Laura Vink
NVM Assistent
Makelaar ARMT

Monique Coppus
NVM Commerciële 

Binnendienst

Marly van Asten
NVM Commerciële 

Binnendienst

Patricia Basten
NVM Assistent
Makelaar ARMT

Maashees
Holthees

Overloon

Broekhuizenvorst
Broekhuizen

Gemeente
Venray

Meerlo
Deurne Tienray

Swolgen

Gemeente
Bergen

Mireille Beterams
NVM Makelaar 

Assistent
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 Vraagprijs: € 217.000,- k.k. 

    Deze ruime, uitgebouwde twee-onder-één-kap woning met inpandige bereikbare 
garage en oprit is gelegen in Tienray op een mooie kavel van 258 m². De 
volledig geïsoleerde woning is o.a. ingericht met een royale woonkamer, nette 
inbouwkeuken, 2 slaapkamers op de 1e verdieping (3 mogelijk), complete 
badkamer en een vaste trap naar de 2e verdieping met extra slaapkamer. De op 
het zuiden gelegen achtertuin heeft een goede bezonning en is fraai aangelegd.   
B.jr.: 1998, woonopp.: ca. 135 m², inh.: ca. 500 m³.   

 TIENRAY, Swolgenseweg 10-B 

N
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 Vraagprijs: € 249.000,- k.k. 

    Aan een groene, breed opgezette woonstraat staat deze geheel geïsoleerde, 
vrijstaande woning met een aangebouwde terrasoverkapping en een vrijstaande 
garage met vliering. De stijl van de woning is zeer fraai door de aanwezigheid 
van leuke details zoals de wolfseinden van de dakconstructie, sfeervolle erker, 
bakgoten, raamkozijnen met roedes en luiken. De diepe tuin van ca. 23 meter 
ligt op het zonnige zuidwesten en heeft een optimale privacy!  B.jr.: 1990, 
perceel: 506 m², woonopp.: ca. 95 m², inh.: ca. 290 m³ excl. garage van ca. 65 m³.   

 BLITTERSWIJCK, Op de Smelen 3 

Beemdhof
         Wanssum 

4 vrijstaande woningen
vanaf € 245.000,- v.o.n.

Opdrachtgever | Ontwikkeling
 

v.o.f. Beemdhof Wanssum

Verkoopmakelaar

Peelrand Nieuwbouw - Venray
T  (0478) 56 88 46
I  www.peelrand.com

Individuele woonwensen? 
Wij denken graag mee!

Karakteristiek vrijstaand wonen 
aan de Weidehof, een rustige 
woonhof dicht bij het centrum 
van Wanssum.

Parkeren op eigen terrein

Perceelsafmetingen tussen ca. 267 - 303 m2

Woningborg-certificaat

Woonoppervlak ca. 123 m2  (exclusief garage ca. 17 m2)

Inhoud ca. 530 m³

W W W . B E E M D H O F. N L

FASE 3
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  Aan een doodlopende woonstraat, op een mooi hoekperceel van maar liefst ca. 555 m² 
in de wijk Veltum, staat deze ruime hoekwoning met inpandig kantoor/garage, 4 
slaapkamers, carport, berging in het souterrain en een zeer zonnige tuin met tuinhuis. 
Het sanitair is gemoderniseerd en de kozijnen zijn vernieuwd en voorzien van dubbel 
glas. Werken aan huis is mogelijk!  B.jr.: ca. 1972, perceel: 555 m², inh.: ca. 545 m³. 

 Vraagprijs: € 259.000,- k.k.  

 VENRAY, Hubertusstraat 25 

WR

  Aan een doodlopende woonstraat in het dorp Vredepeel, staat op een royaal perceel van 
460 m² deze vrijstaande, uitgebouwde woning met aangebouwde garage (22 m²) met 
bergzolder, oprit, lichte tuinkamer ‘08, een slaap- en badkamer op begane grond en een 
tuin met achterom en tuinhuis. De badkamer is in 2012 vernieuwd en de CV-ketel in 
2014.  B.jr.: 1988, perceel: 460 m², woonopp.: ca. 120 m², inh.: ca. 585 m³ incl. garage. 

 Vraagprijs: € 249.500,- k.k.  

 VREDEPEEL, Johan van Stalbergweg 12 

  Aan de rand van Antoniusveld, staat deze zeer royale twee-onder-één-kap woning met  
zonnige tuin op het zuidwesten. De volledig geïsoleerde woning biedt veel leefruimte 
en is o.a. ingericht met een ruime woonkamer, luxe inbouwkeuken (2011), complete 
badkamer en een vaste trap naar de ruime 2e verdieping. Ideaal voor grote gezinnen!  
B.jr.: 2002, perceel: 209 m², woonopp.: ca. 140 m², inh.: ca. 515 m³. 

 Vraagprijs: € 270.000,- k.k.  

 VENRAY, Wilhelmina Sangersstraat 65 VERKOCHT: Blankenberg 9 te Leunen

In 2010 ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met Peelrand 
Makelaardij toen wij belangstelling hadden voor een huis in ‘de 
Brabander’ dat via Peelrand te koop stond. Na een eerste bezichtiging 
besloten we een bod uit te brengen en konden de onderhandelingen 
beginnen. Wat mij opviel was de ontspannen sfeer en het realisme bij de 
onderhandelingen, zodat de koop in korte tijd een feit was. Vervolgens 
was het voor ons een logische keuze om onze ‘oude’ woning ook via 
Peelrand in de verkoop te zetten. Door het netwerk en de actieve 
opstelling van Peelrand is ons huis destijds binnen 5 weken verkocht!

Begin 2016 is mijn moeder verhuisd naar een appartement en werd 
haar woning aan de Blankenberg in Leunen ook weer via Peelrand in 
de verkoop gezet. Ook nu weer waren de contacten prettig en werd 
er vooraf duidelijk gecommuniceerd wat een realistische prijs was en 
welke kanalen zouden worden ingezet om de verkoop te bevorderen. De 
woning is wederom snel verkocht, waar het uitgebreide netwerk van 
Peelrand een grote rol in heeft gespeeld.

Klantvriendelijkheid en resultaatgerichtheid zijn voor mij belangrijke 
zaken. Peelrand heeft bij alle drie de gelegenheden de afgelopen 7 jaar 
bewezen dat ze dit op een uitstekende manier waar kunnen maken. 
Huub Janssen en zijn team ontzorgen koper en verkoper en zorgen met 
hun realistische benadering voor een soepel proces. Ik kan niet anders 
dan dit bedrijf absoluut aanbevelen!

 
Familie Jenniskens

  Deze goed onderhouden tussenwoning met inpandig bereikbare garage is gelegen aan 
een doodlopende woonstraat aan de rand van ‘t Brukske en is o.a. ingericht met een 
lichte L-vormige woonkamer,  inbouwkeuken, moderne badkamer (‘15) en 4 
slaapkamers. De fraai aangelegde achtertuin ligt op het zonnige zuidwesten en biedt 
veel privacy.  B.jr.: 1974, perceel: 185 m², woonopp.: ca. 100 m², inh.: ca. 430 m³. 

 Vraagprijs: € 179.000,- k.k.  

 VENRAY, Tarantellastraat 13 
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O pen dag nieuwe kant oor

Peelrand Makelaardij Venray B.V.

Op zaterdag 1 juli a.s. van 11.00 tot 16.00 uur, openen wij 
op een feestelijke manier onze deuren! Iedereen is van 
harte welkom om sfeer te komen proeven in ons nieuwe 
kantoor aan de Paterslaan 2. Er is van alles te beleven, zoals 
virtueel bezichtigen met een VR-bril, de nieuwste Funda 
technieken en een kijkje in de monumentale gewelfde 
kelder van 'De Monnikskap'! Maar heeft u gewoon een 
vraag, dan bent u van harte welkom! Ook aan de kinderen 
is gedacht, dus neem ze vooral gezellig mee! 

We zien u graag op 1 juli, tot dan! 

PS. aanmelden is niet nodig
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 Vraagprijs: € 309.000,- k.k. 

    Dit multifunctioneel pand met commerciële ruimte is gelegen op een mooie 
zichtlocatie aan de doorgaande weg. Het pand biedt legio mogelijkheden door de 
bestemming “dienstverlening” en beschikt over een inpandige bereikbare 
garage, lange oprit en fraai aangelegde achtertuin. Het woongedeelte is o.a. 
ingericht met een ruime woonkamer met open keuken, 3 royale slaapkamers en 
een luxe badkamer.  B.jr.: 1948, perceel: 585 m², woonopp.: ca. 170 m² excl. 
commerciële ruimte ca. 72 m² en garage ca. 20 m², inh.: ca. 1000 m³.   

 OOSTRUM, Mgr. Hanssenstraat 1 

WONEN - WERKEN

 Vraagprijs: € 459.000,- k.k. 

    Op een mooie, vrij gelegen kavel (ca. 2.000 m², meer m² mogelijk), staat dit 
volledig gerenoveerde vrijstaand woonhuis met inpandige garage/berging en 
vrijstaande schuur. Woningsplitsing is mogelijk volgens het bestemmingsplan. 
De bestaande situatie is gereed voor directe bewoning en zeer fraai en luxe 
afgewerkt. Enkele highlights: bijzondere woonkeuken met verhoogde eetkamer, 
fraaie vloeren met vloerverwarming, unieke badkamer met luxe sanitair.  B.jr.: 
1922, woonopp.: ca. 180 m², inh.: ca. 1.235 m³.   

 MERSELO, Haag 5 

Eigen woonwensen bespreekbaar!

 NIEUWBOUW 
Valkenkampstraat Oostrum

2 twee-onder-één-kap woningen

PRIJZEN
  € 224.500,-

V.O.N. 

INCLUSIEF 
Sanitair & Tegelwerk
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Ontwikkelaar/Aannemer
Bouwbedrijf Teunissen

Verkoopmakelaar
Peelrand Nieuwbouw
T (0478) 56 88 46
I www.peelrand.com
I www.funda.nl

• Kavels ca. 270 m²
• Inhoud ca. 450 m³ 
• Vaste trap naar de 2e verdieping
• 4 slaapkamers mogelijk

• Vrije achterom
• Houten berging in de tuin
• Diverse opties mogelijk (b.v. carport, garage)

 Richtprijs: € 250.000,- k.k. 

    Op een unieke, bosrijke locatie, aan een rustig woonhofje, op loopafstand van 
het centrum van Venray, staat deze patiobungalow met garage. Deze woning is 
o.a. ingericht met een tuingerichte woonkamer, bijkeuken, complete badkamer, 
3 slaapkamers en een garagebox. De onderhoudsvriendelijke patiotuin is op het 
zuidwesten gelegen en biedt hierdoor perfecte bezonning en privacy.  B.jr.: 1970, 
perceel: 372 m², woonopp.: ca. 105 m², inh.: ca. 307 m³.   

 VENRAY, Molenklefweg 12  
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www.desteegleunen.nl

OPEN AVOND
(BBQ met bier)

op locatie ‘De Steeg’
06 juli a.s. 18.00-20.00 uur

Kopen op deze 
avond?

€ 995,- GRATIS 
meerwerk
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  Op loopafstand van het centrum, aan een rustige woonstraat in Veltum, staat deze goed 
onderhouden twee-onder-één-kap woning met aangebouwde serre, inpandig bereikbare 
garage/berging en zonnige achtertuin op het zuidwesten. De woning is geheel v.v. 
kunststof kozijnen (1998) en in 2014 zijn de gevels opnieuw gereinigd en gevoegd.  
B.jr.: 1971, perceel: 233 m², woonopp.: ca. 105 m² excl. garage ca. 25 m², inh.: ca. 430 m³. 

 Vraagprijs: € 175.000,- k.k.  

 VENRAY, Hubertusstraat 10 

  Op een mooie vrijgelegen perceel (1.530 m²), staat dit ruim vrijstaand woonhuis met 
rondom gelegen tuin. De woning is gelegen in een rustige, landelijke omgeving en biedt 
met een woonoppervlak van ca. 130  m²  veel leefruimte. Sanitair en badkamer op de 
begane grond aanwezig. Door de vrije ligging heeft de tuin een perfecte bezonning en 
privacy.  Bj: 1980-1985; perceel: 1.530 m²; woonopp.: ca. 130 m²; inhoud: ca. 550 m³. 

 Vraagprijs: € 299.000,- k.k.  

 CASTENRAY, Tunnelweg 8 

WONEN OP 1 NIVEAU

Wonen op een uitzonderlijke en  unieke locatie, op een perceel van ca. 1,6 ha en dat in 
een parkachtige en bosrijke omgeving, net buiten de bebouwde kom van Venray! Dat is 
wonen aan de Beekweg 44. Dit riante landhuis biedt daarnaast, met 1.050 m³, een 
woonoppervlak van 220 m² en wonen op 1 niveau, diverse mogelijkheden. Souterrain 
met provisiekelder en Cv-ruimte. Woonvleugel: Ruime hal, toilet, meterkast. Riante 
woonkamer (ca. 52 m²) met tweemaal dubbele openslaande tuindeuren en openhaard. Dichte 
keuken met nette inbouwkeuken, bijkeuken. Royale tuinkamer (ca. 27,5 m²) met kamerbrede 
pui naar de tuin en open haard. Slaapvleugel: Portaal met 2 vaste kasten, 3 slaapkamers (ca. 
32, 23 en 8,5 m²) met vaste kasten, 2 badkamers. 1e verdieping (vlizotrap). Inpandige 
garage (ca. 24 m²) met krachtstroom, grondwaterput. Gigantische, parkachtige en bosrijke 
tuin met sfeervolle binnenhof.    
B.jr.: ca. 1955, verbouwd in 1965, perceel: ca. 15.954 m², inh.: ca. 1.050 m³. 

 Vraagprijs: € 769.000,- k.k. 

 VENRAY, Beekweg 44  

VILLA WONEN OP 1 NIVEAU

VERKOCHT: Rosa Manusstraat 45 te Venray
GEKOCHT: Project Aan den Heuvel fase 4, Kavel 14

Begin juli 2016 besloten we toch eens te gaan 
kijken naar de 2 huizen waar we al tijden via 
Funda een oogje op hadden. We woonde al  
14 jaar met heel veel plezier in ons huis aan 
de Rosa Manusstraat maar droomde al jaren 
van "iets anders". Op het moment dat we de 
afspraak maakte voor de bezichtigingen nodigde 
we Peelrand Makelaardij ook meteen uit voor 
een oriëntatiegesprek over de mogelijkheden 
van verkoop voor ons huis. De bezichtigingen 
liepen op niets uit, maar de stap was gezet. 
We hebben nog wat andere huizen bekeken 
maar ook deze voldeden niet aan onze wensen. 
Op het moment dat Luuk Janssen bij ons aan 
tafel zat om de mogelijkheden van ons huis te 
bespreken, kwamen ook onze bezichtigingen 
ter sprake. Luuk opperde om toch eens naar 
nieuwbouw te gaan kijken, aangezien er op 
dat moment een tweetal leuke projecten in de 
verkoop stonden. Zo kwam voor ons kavel 14 
van het project Aan de Heuvel fase 4 in beeld. 
Dat was precies waar wij naar op zoek waren!

Maar wat nu....we hebben ons eigen huis nog niet in de verkoop staan, laat 
staan verkocht... Het project was erg in trek en wij wilde alleen ons huis 
verkopen als we daarvoor DIT huis konden terugkopen. Toch moest er eerst 
verkocht worden alvorens wij konden kopen. Dus moest het aan te kopen huis 
in optie blijven.... Hoe lang kon Peelrand ons dat garanderen? Bovendien 
waren we nog maar 3 weken bezig met onze zoektocht en was het allemaal erg 
vrijblijvend gestart. Doen we er goed aan? Kortom heel veel vragen. Daarbij 
zaten we midden in de grote vakantie en waren er veel mensen op vakantie.  
Niek Hettinga was de verkoopbegeleider van het nieuwbouwproject en heeft 
hierover met ons gesproken, daarbij was hij op de hoogte van de gesprekken die 
wij met Luuk hadden gehad. Hij begreep onze dilemma's en heeft ons  vervolgens 
geholpen de juiste keuzes te maken. Daarbij heeft hij ons ook telkens weer 
het vertrouwen gegeven dat het wel goed zou komen. En dus stapte wij in het 
avontuur van verkopen en aankopen....we zouden wel zien hoe het liep. De week 
erop zouden er foto's voor Funda gemaakt worden, maar het was zo'n slecht weer 
dat er besloten werd alleen foto's te maken voor Facebook. Op een later moment 
zouden de foto's voor Funda wel gemaakt worden. 

Dat bleek niet nodig. De middag dat de foto's op Facebook kwamen stroomde de 
afspraken voor bezichtingen binnen. Het huis was binnen een week verkocht! 
En dus tekenden wij zowel het verkoop- als het aankoopcontract op 1 dag. 

Het is allemaal erg snel gegaan. Waar wij begin juli bedachten misschien te 
gaan verkopen, hadden we per 1 november al een huurwoning waar wij tijdelijk 
zouden gaan wonen i.v.m. de bouw. Dit alles dankzij de goede begeleiding van 
Peelrand. We hebben ervaren dat er écht wordt meegedacht en dat ze betrokken 
zijn bij de stappen die je neemt. Door de vakantieperiode waren sommige 
makelaars en assistenten maar kort betrokken bij de verkoop maar allen waren 
op de hoogte van ons dossier. 

Nogmaals ontzettend bedankt medewerkers van Peelrand Makelaardij:  door jullie 
hebben we de stap durven nemen om onze droom te verwezenlijken!!

 
Martien, Kim, Xander en Thijmen Martens
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 Vraagprijs: € 289.000,- k.k. 

    Wonen temidden van de natuur, de rust en ruimte van het platteland en toch 
binnen een kwartiertje op je werk in de stad. Dat is wonen in het pittoreske 
dorpje Broekhuizen. Hier staat op een mooie hoeklocatie dit riant vrijstaand 
woonhuis. Een groot en modern woonhuis, onder architectuur gebouwd met veel 
licht en ruime functionele kamers, met inpandige garage, een hobbyzolder en 
zonnige op het zuiden gelegen tuin met tuinhuis.  B.jr.: 1979, perceel: 373 m², 
woonopp.: ca. 220 m², inh.: ca. 780 m³ incl. garage.   

 BROEKHUIZEN, Genenberg 9 

WR

 Vraagprijs: € 450.000,- k.k. 

    Uniek gelegen met prachtig vrij uitzicht, net buiten de bebouwde kom van 
Merselo, op 2 km afstand van het centrum van Venray én in het natuurgebied 
‘Beekdal’, staat deze riante, vrijstaande en karakteristieke woonboerderij met 2 
royale stallen op een perceel van maar liefst 6.290 m²! 
Eventueel met ca. 5.000 m² extra grond aan te kopen.  
B.jr.: ca. 1938, perceel: 6.290 m², woonopp.: ca. 130 m², overige inp. ruimte: ca. 
250 m², inh.: ca. 1.550 m³.   

 MERSELO, Merseloseweg 186 

Verkoop:Ontwikkelaar: Informatie:

Peelrand Nieuwbouw
T 0478-568846
info@peelrand.com

Appartementen Hoenders traat

www.his torischkwartierdelaathof.nl

* Verkoop met Woningborg
* Nog 2 appartementen beschikbaar
* Inhoud 360 en 455 m³
* Woonoppervlak 125 en 155 m²
* Commerciële ruimte (300 m²)

* Rus tig wonen in het centrum
* Dichtbij alle voorzieningen
* Kleinschalig complex
* Goede inves tering
* Eigen berging op de begane grond
* Parkeren mogelijk aan de achterzijde
* Gezamelijk dakterras op 1e verdieping

Koopprijs vanaf: € 187.500,- v.o.n.

Geen tijd voor het 
afbouwen en inrichten? 

Sleutelklaar kopen is 
bespreekbaar.

INFO UUR: op locatie

28 november 11:00 - 12:00 uurINFO UUR: op locatie 10.00 - 11.00 uur

elke 1e zaterdag van de maand
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  Op een uitstekende locatie, nabij het centrum van Venray, staat deze uitgebouwde 
tussenwoning met berging, royale woonkamer, woonkeuken, 3 slaapkamers en  een 
bergzolder. De onderhoudsvriendelijke achtertuin met vrije achterom is op het westen 
gelegen en is voorzien van een terrasoverkapping en tuinberging.
  B.jr.: 1964, perceel: 163 m², woonopp.: ca. 110 m², inh.: ca. 415 m³. 

 Vraagprijs: € 175.000,- k.k.  

 VENRAY, Helfrichstraat 30 

N
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  Aan een brede, rustige woonstraat in Meerlo (gemeente Horst aan de Maas) staat deze 
twee-onder-één-kap woning met aangebouwde royale garage (20 m²). De woning is o.a. 
ingericht met een  doorzon woonkamer, open keuken, ruime trapkast en 3 slaapkamers. 
De royale tuin ligt op het zonnige zuiden met perfecte bezonning.  B.jr.: 1974, perceel: 
243 m², woonopp.: ca. 97 m², overige inp. ruimte: ca. 18 m², inh.: ca. 310 m³. 

 Vraagprijs: € 143.500,- k.k.  

 MEERLO, Beatrixstraat 17 

Aan de rand van Merselo met fraai uitzicht op de landerijen, op een mooie kavel van 
maar liefst 998 m², staat dit royaal uitgebouwd vrijstaand woonhuis, welke in 1998 
met hoogwaardige materialen is gebouwd. 
De goed onderhouden woning biedt met een woonoppervlak van 205 m² veel leefruimte en  
diverse mogelijkheden, bijvoorbeeld ‘wonen en werken aan huis’ of ‘wonen met een groot 
gezin’. 
 
De rondom gelegen achtertuin heeft een perfecte bezonning en optimalee privacy door de 
vrije ligging.    

B.jr.: 1998, perceel: 998 m², woonopp.: ca. 205 m², externe bergruimte: ca. 22.5 m², 
inh.: ca. 750 m³. 

 Vraagprijs: € 395.000,- k.k. 

 MERSELO, Grootdorp 81  

WR

GEKOCHT: Aan den Heuvel fase 4, kavel 8

Na inmiddels alweer een paar jaartjes samen te wonen op de Kruidenlaan in 
Landweert kwamen we toch wel tot de conclusie dat we langzaam maar zeker uit 
ons huisje groeien.

Afgelopen jaar (2016) vonden wij (Theo en ik) het daarom toch wel tijd om eens 
rond te gaan kijken naar ons toekomstige droom huisje.

Nadat we veel huizen via Funda hadden bekeken was het ons al heel snel duidelijk 
dat het moeilijk was om iets te vinden geheel naar onze smaak en dan ook nog 
eens op een mooie locatie. Dat heeft ons doen besluiten om te gaan kijken naar 
een nieuwbouwwoning.

Na gericht te zoeken naar nieuwbouw zijn we terecht gekomen bij Peelrand 
Makelaardij. Daar hebben we de nodige informatie opgevraagd voor de woning 
die op dit moment voor ons gebouwd wordt. 

Aan de balie bij Peelrand zijn we heel goed geholpen door de dames die op dat 
moment aanwezig waren. Verder zijn we erg goed geholpen en begeleid door de 
makelaar (Petra) die het verkooptraject van deze woning behandelde. We kunnen 
niet anders zeggen dan dat we super goed geholpen zijn.

Mede door het prettige contact zullen we er daarom waarschijnlijk ook voor 
kiezen om onze huidige woning via Peelrand te gaan verkopen.

 
Theo en Suzanne Smits 
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Goed nieuws: wij gaan ook in Venray adviseren! 
Deze zomer opent Huis & Hypotheek in Venray haar deuren. 

Vanuit het voormalige pand van Peelrand Makelaardij 
beantwoorden wij al je financiële vragen.

Ons adres in Venray wordt: 
Schoolstraat 25A 

Nieuw in
Venray:

N O O R D  L I M B U R G

Een afspraak maken kan nu al! Bel 077-3999255

Ook vestigingen in Horst en Venlo

 Vraagprijs: € 599.000,- k.k. 

    Rust, ruimte en een prachtig uitzicht op de Maas zijn slechts enkele 
steekwoorden die het comfort van deze vrijstaande villa met o.a. inpandige 
garage (ca. 54 m²), brede oprit, zeer riante woonkamer (ca. 57 m²), 
kantoorruimte, 4 royale slaapkamers, 2 luxe badkamers  en 16 
zonnepanelen benadrukken.  Door de fraaie ligging van de woning heeft men 
vanuit iedere kamer (m.u.v. de badkamers)  zicht op de Maas. De zonnige tuin 
is fraai aangelegd en beschikt o.a. over een riante terrasoverkapping (2006). 
Kom sfeerproeven en overtuig uzelf van deze fantastische woonstek!

B.jr.: 2005, perceel: 821 m², woonopp.: ca. 290 m², inh.: ca. 1.215 m³.   

 BROEKHUIZEN, de Weem 15  

WR
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  Op een schitterende kavel van 1.905 m² in een rustige, bosrijke woonomgeving en toch 
op korte afstand van het centrum van Venray, staat dit royaal vrijstaand woonhuis met 
multifunctioneel bijgebouw/garage.  Gebouwd onder architectuur (Lerou) met 
gebruikmaking van degelijke materialen. De tuin rondom heeft een perfecte bezonning 
en optimale privacy.  B.jr.: 1976, woonopp.: ca. 170 m², inh.: ca. 630 m³. 

 Vraagprijs: € 495.000,- k.k.  

 VENRAY, Werckenslaan 4 

NIEUWE PRIJS

  In het pittoreske kerkdorp Geijsteren, op een mooi vrijgelegen perceel van 1.035 m², 
staat dit karakteristieke en riant uitgebouwde (’00) woonhuis met 5 slaapkamers, 
tuinkamer en een vrijstaand multifunctioneel bijgebouw (130 m²), welke naar eigen 
idee kan worden gebruikt. De diepe tuin met terrasoverkapping is zeer zonnig.  B.jr.: 
1957 (aanbouw 2000), woonopp.: ca. 170 m², inh.: ca. 560 m³ (excl. bijgebouw ca. 310 m³). 

 Vraagprijs: € 345.000,- k.k.  

 GEIJSTEREN, Dorpstraat 8 

WR

WONEN - WERKEN

  Op een schitterende plek aan een kindvriendelijke woonstraat, staat dit jonge, onder 
moderne architectuur gebouwde, vrijstaand geschakeld woonhuis met inpandig 
bereikbare garage en  3 ruime slaapkamers. De woning is netjes afgewerkt en klaar voor 
directe bewoning. De fraai aangelegde achtertuin is op het zonnige zuiden gelegen.  B.jr.: 
2001, perceel: 263 m², woonopp.: ca. 125 m², inh.: ca. 430 m³. 

 Vraagprijs: € 275.000,- k.k.  

 VENRAY, Liesbeth Ribbiusstraat 2 

  Nette, met oog voor detail afgewerkte vrijstaande woning met bijzonder mooi uitzicht 
aan de voor– en achterzijde en veel wooncomfort is o.a. ingericht met een lichte 
woonkamer, tuingerichte woonkeuken, 3 slaapkamers, complete badkamer en een vaste 
trap naar de ruime 2e verdieping (multifunctioeel). Zonnige tuin op het zuidwesten.  
B.jr.: 1978, perceel: 482 m² (175 m² extra in bruikleen), woonopp.: ca. 120 m², inh.: ca. 530 m³. 

 Vraagprijs: € 275.000,- k.k.  

 VEULEN, Brugpas 21 

 Deze fors uitgebouwde en luxe afgewerkte twee-onder-één-kap hoekwoning met 3 
slaapkamers (4e mogelijk op 2e verdieping) en ruime speel-/hobby-/kantoorruimte is 
geheel klaar voor directe bewoning.  

De volledig geïsoleerde woning biedt maximaal wooncomfort en is tot in de puntjes  
afgewerkt met gebruik van luxe materialen. Enkele highlights: nieuwe doorlopende 
tegelvloer, stucwerk en  gashaard (‘15),  moderne keuken (‘10) met eetbar en  luxe badkamer 
(‘08).
     

B.jr.: 1993, perceel: 203 m², woonopp.: ca. 142 m²,  overige inp. ruimte: ca. 4 m², 
inh.: ca. 470 m³. 

 Vraagprijs: € 247.500,- k.k. 

 VENRAY, Pinksterbloem 1  
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 Vraagprijs: € 219.000,- k.k. 

    Op een prachtige hoekkavel van maar liefst 640 m² in het kerkdorp Ysselsteyn, 
staat dit uitgebouwd vrijstaand woonhuis met garage en lange oprit.  De woning 
is o.a. ingericht met een lichte woonkamer, aangebouwde tuinkamer, dichte keuken, 
bijkeuken,  wasruimte, kelder, complete badkamer, 3 slaapkamers en een bergzolder. 
De royale achtertuin met vrije achterom ligt op het zuiden. De tuin is voorzien van 
een prieel, een kas en een fraaie terrasoverkapping. B.jr.: 1954, woonopp.: ca. 105 
m², externe bergruimte: ca. 21 m², inh.: ca. 365 m³ (excl. garage).   

 YSSELSTEYN, Ysselsteynseweg 101 

 Vraagprijs: € 395.000,- k.k. 

    Op een fraai gelegen kavel van 850 m², op korte afstand van het centrum, staat 
dit royaal vrijstaand woonhuis met inpandig bereikbaar garage, atelier en 
werkplaats, welke doorspekt is met authentieke details zoals fraai metselwerk, 
mansarde kap en hoge plafonds. De goed onderhouden woning is grotendeels 
gemoderniseerd waarbij de karakteristieke elementen zijn behouden. De rondom 
gelegen tuin beschikt over een perfecte bezonning en optimale privacy.  B.jr.: 
1915, woonopp.: ca. 150 m², overige inp. ruimte: ca. 125 m²,inh.: ca. 1.180 m³.   

 VENRAY, Dr. Kortmannweg 6 
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Een hypotheekadvies nodig?

Bel of app 
Maurice!

Een aandeel in elkaar

Telefoonnummer
06 13 31 61 41

Oriënteren 
kost niets.
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 Vraagprijs: € 249.000,- k.k. 

    Op een mooie zichtlocatie staat op een riante kavel van maar liefst 1.554 m² dit 
vrijstaand woonhuis met legio mogelijkheden door de riante loods (320 m²) aan 
de achterzijde! Bestemming: gemengde doeleinden. De achtertuin op het 
zuidwesten, beschikt over een perfecte bezonning en optimale privacy.  

B.jr.: 1955, perceel: 1.544 m², woonopp.: ca. 115 m², inh.: ca. 435 m³.   

 MAASHEES, Monseigneur Geurtsstraat 52 

WONEN - WERKEN

 Vraagprijs: € 275.000,- k.k. 

    Op een royale kavel (500 m²) aan een rustige woonstraat,  staat deze 
uitgebouwde, zeer goed onderhouden twee-onder-één-kap woning. De woning 
heeft 3 slaapkamers en een vaste trap naar de 2e verdieping met 4e slaapkamer. 
De uitgebouwde garage met  aan de achterzijde dubbele  tuindeuren is uitermate 
geschikt voor een hobbyist of voor werk aan huis. De zeer diepe, fraai 
aangelegde achtertuin is op het noordoosten gelegen en heeft voldoende zon.  
B.jr.: 1975, woonopp.: ca. 135 m², overige inp. ruimte: ca. 55 m², inh.: ca. 700 m³.   

 LEUNEN, St. Catharinastraat 4-A 
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 Vraagprijs: € 249.000,- k.k. 

    Deze ruime, uitgebouwde twee-onder-één-kap woning met inpandig bereikbare 
garage, lange oprit en vaste trap naar de multifunctionele 2e verdieping met 
royaal dakterras is gelegen aan een breed aangelegde woonstraat met speel-/
groenvoorziening in de kindvriendelijke woonwijk Antoniusveld, nabij alle 
benodigde voorzieningen.  
B.jr.: 1998, perceel: 238 m², woonopp.: ca. 135 m², inh.: ca. 500 m³.   

 VENRAY, Mina Krusemanstraat 5  

NIEUWE PRIJS
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Keijsers Manders Installatietechniek BV is dé totaalinstallateur voor klanten in 
de utiliteit, de particuliere en agrarische sector. Minstens zo belangrijk is het 
accent dat we leggen op service & onderhoud.

T 0478 544 200 www.keijsersmanders.nl

K L I M A A T • E L E K T R O •G A S •W A T E R •C V
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 Vraagprijs: € 131.500,- k.k. 

    Aan de doorgaande weg in het kerkdorp Oostrum ligt dit nette appartement op 
de begane grond in een jong appartementencomplex (2008). Het appartement 
beschikt over een schuifpui naar de zonnige tuin op het zuiden. Tevens beschikt 
dit appartement over een parkeerplaats én berging welke aan de mooie 
binnentuin zijn gelegen. De ligging is nabij het centrum en op enkele minuten 
van de A73 en het NS-station. Dit maakt het geheel tot een uiterst comfortabele 
woonplek.   B.jr.: ca. 2008, woonopp.: ca. 60 m², inh.: ca. 200 m³.   

 OOSTRUM, Mgr. Hanssenstraat 18 

 Vraagprijs: € 349.000,- k.k. 

    Op een royale kavel van 1.130 m² staat deze vrijstaande woning in de bosrijke 
omgeving van de wijk Vlakwater. De woning is ingericht met een praktische 
kelder, tuinkamer, garage, carport, complete badkamer en 3 slaapkamers. De 
prachtige tuin met vrije achterom is op het zonnige zuiden gelegen en biedt 
bijzonder veel privacy door de vrije hoekligging.  
B.jr.: 1962, perceel: 1130 m², woonopp.: ca. 125 m², externe bergruimte: ca. 25 m², 
inh.: ca. 460 m³.   

 VENRAY, Merseloseweg 141  
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De Steeg Leunen

www.desteegleunen.nl

Vraag bij de makelaar naar de uitgebreide 
tekeningen en mogelijkheden

Vrij wonen naar 
eigen inzicht

Begane grond:
Kenmerken:
• Diepere woning en dus grotere woning
• Wonen en slapen op één niveau 
• Badkamer op begane grond 
• Openslaande deuren naar tuin 
• Bijkeuken 
• Garage
• Erker

Opties:
• diverse uitbouwen

1e verdieping:
Kenmerken:
• 2 zeer ruime slaapkamers

Opties:
• 2e badkamer
• dakkapel (achterzijde)

kavel 13 en 14 ook als vrijstaand woonhuis verkrijgbaar
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 Vraagprijs: € 350.000,- k.k. 

    Dit royaal vrijstaand woonhuis met vrijstaande garage en zwembad is gelegen op 
een prachtige kavel van 2.395 m², nabij dagelijkse voorzieningen en nationaal 
park “De Maasduinen”. De woning biedt met een ruim woonoppervlak veel 
mogelijkheden: wonen én werken aan huis, wonen op één niveau voor senioren, 
wonen met 5 slaapkamers en 3 badkamers voor een groot gezin. De rondom 
gelegen tuin heeft een goede bezonning en optimale privacy.    B.jr.: ca. 1953, 
woonopp.: ca. 245 m², overige inp. ruimte: ca. 36 m², inh.: ca. 880 m³.  

 BERGEN, Kleefstraat 25 

    De Pioenier is een kwalitatieve en energiezuinige 
woning met een betaalbaar prijskaartje. De woning 
is compleet met badkamer, vrije achterom en vaste 
trap naar de 2e verdieping. Een woning die aansluit 
bij de huidige tijd, klaar is voor de toekomst en voor 
een brede doelgroep de mogelijkheid biedt om een 
eigen woning te kunnen kopen.  

Woonopp.: ca. 100 m², inh.: ca. 380 m³. 

Prijs: € 149.900,- v.o.n.

Bessembiender te Siebengewald

Nog 1 woning beschikbaar: € 149.900,- v.o.n.

Bouw is 
gestart!

www.depioenier.com

Ontdek betaalbaar wonen

 Vraagprijs: € 229.000,- k.k. 

    * Luxe wonen in een Rijksmonument
* Gelegen in het centrum van Venray
* Op 1e verdieping, met lift bereikbaar
* Een woonoppervlak van ca. 72 m² 
* Eigen parkeerplaats en berging
* Incl. keuken en sanitair
* Vele authentieke elementen gerestaureerd
* Eventueel ook een appartement beleggingsmatig te koop    

 VENRAY, Raadhuisstraat 2-C  

NIEUWE PRIJS

WONEN OP 1 NIVEAU
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PEELRAND FOTOQUIZ
Weet jij welke verkochte panden op de foto's staan?

Noteer de adressen bij de foto en lever de uitslag in vóór 10 juli en win een leuke prijs.

Naam: _______________________________ email: _______________________________________________
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4 royale 
halfvrijstaande 
woningen

'Aan het Broek'

Binnenkort wordt in Castenray gestart met de bouw van vier 
woningen. Het dorp ligt in de directe nabijheid van Venray en Horst 
en doordat de afritten van de A73 ook in de nabijheid zijn is men 
relatief snel in Nijmegen of Venlo, en via de N270 is men zo in 
Helmond.

De locatie zelf ligt aan een verkeersluwe straat waar alleen lokaal 
verkeer komt. De vier woningen kenmerken zich door hun praktische 
indeling, zijn uitgerust met de meest moderne energiebesparende 
maatregelen en zijn verrassend ruim door hun diepte van elf meter. 
Doordat er op de begane grond en de 1e verdieping vloerverwarming 
wordt toegepast is het binnenklimaat veel gezonder en aangenamer 
en is de vrije indeelbaarheid veel groter dan wanneer radiatoren 
toegepast zouden worden. 

De woningen worden gebouwd onder garantie en standaard 
voorzien van kunststof kozijnen, zodat u in de (nabije) toekomst niet 
voor onaangename verrassingen komt te staan voor wat betreft het 
schilderwerk, en een houten berging. 'Energieneutraal' bouwen is 
mogelijk.

Castenray
Prijzen vanaf: € 222.500,- V.O.N.

  In Meerlo staat deze geheel uitgebouwde twee-onder-één-kap woning met inpandig 
bereikbare berging. De woning heeft een ruime woonkamer met keuken, een tuinkamer, 
praktische bijkeuken, 4e slaapkamer op de 2e verdieping en een vernieuwde badkamer. 
De carport, oprit en verzorgd aangelegde tuin met terrasoverkapping maken de woning 
compleet.  B.jr.: 1982, perceel: 251 m², woonopp.: ca. 123 m², inh.: ca. 475 m³. 

 Vraagprijs: € 195.000,- k.k.  

 MEERLO, van Hatzfeldtstraat 14 

WR

L  uxe afgewerkte vrijstaande woning (‘12) met carport, 3 slaapkamers en vaste trap naar 
de 2e verdieping. De woning (ca. 564 m³)biedt maximaal wooncomfort en is tot in de 
puntjes afgewerkt. Enkele highlights: fraaie tegelvloer met vloerverw, sfeervolle erker, 
moderne keuken, luxe badkamer en ruime 2e verdieping. Onderhoudsvriendelijke tuin 
met terrasoverkapping en vrije achterom . Perceel: 343 m², woonopp.: ca. 154 m². 

 Vraagprijs: € 330.000,- k.k.  

 MERSELO, Vloetweg 1 
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VERKOCHT: Wilhelmina Sangersstraat 73 te Venray

In januari 2015 hebben we besloten om ons mooie huis in de verkoop te 
brengen. De makelaar waar we heel bewust voor gekozen hebben was Peelrand. 
Deze makelaar is in het Venrayse een begrip qua marktkennis en professionele 
begeleiding. We maakten kennis met Luuk Jansen. Gezien de goede staat van 
onderhoud van ons mooie huis sprak hij de verwachting uit ons pand vrij snel 
te kunnen verkopen. 

De naweeën van de recessie en concurrentie van een nieuwbouwproject in de 
Brabander gooiden echter roet in het eten. Vanaf het moment dat de concurrentie 
van dit project niet meer speelde en de recessie voorbij was ging het snel met de 
verkoop. In korte tijd was ons huis met succes verkocht. 

We hebben tijdelijk een mooi huurappartement gevonden en kunnen vanaf nu 
rustig uitkijken naar een geschikt koopappartement of patiowoning. 

Gedurende deze 2 jaren heeft Luuk Jansen ons steeds op een professionele maar 
uiterst vriendelijke wijze ondersteunt en ons moed ingesproken. Hij was het die 
ons attendeerde op de redenen van stagnatie waardoor wij innerlijke rust kregen 
en geen ondoordachte stappen gingen ondernemen. 

Een speciaal woord van dank gaat ook uit naar de dames op kantoor die ons 
altijd goed en vriendelijk geholpen hebben. 

Nogmaals willen we Peelrand en speciaal Luuk Jansen danken voor de 
professionele en vriendelijke ondersteuning bij het verkoopproces.

 
Harry en Tilly
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Kijk naar de beschikbare kavels op www.peelrand.com of informeer via 0478-568846

enkele bouwvoorbeelden

Bouwkavel voor uw 
eigen droomhuis!

Op diverse plaatsen in de gemeente Venray biedt de gemeente kavels aan voor de 
bouw van woningen. Zowel in diverse woonwijken in Venray als in de enkele kerkdorpen 
zijn er kavels beschikbaar.

Altijd al een wens gekoesterd om uw eigen droomhuis te bouwen? Dan is dit nu uw 
kans! 

Informeer eens vrijblijvend naar de mogelijkheden bij Peelrand Makelaardij!

  In het centrum, op loopafstand van alle voorzieningen, staat deze fors uitgebouwde 
tussenwoning. De woning met aangebouwde tuinkamer, bijkeuken, berging en een 
hobbyruimte. De vaste trap naar de 2e verdieping met dakkapel biedt ruimte voor een 4e 
slaapkamer. De tuin ligt op het westen en heeft een vrije achterom.  B.jr.: 1964, perceel: 
163 m², woonopp.: ca. 145 m², overige inp. ruimte: ca. 4 m², inh.: ca. 485 m³. 

 Vraagprijs: € 155.000,- k.k.  

 VENRAY, Churchillstraat 10 

  Op een door groen omgeven woonstek aan de beek, ligt op het zonnige zuiden, op de 
hoek van Albionstraat/Molenhofweg deze riante bouwkavel (ca. 1.230 m²). Naar eigen 
wens, rekening houdend met de bouwvoorschriften, kan een woning worden gebouwd! 
Gezien het grondpeil is het mogelijk een kelder te realiseren. Tevens bestaat de 
mogelijkheid voor realisatie van een kangoeroewoning (mantelzorg woning).   
 Vraagprijs: € 199.000,- k.k.  

 LEUNEN, Bouwkavel Molenhofweg 
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 Vraagprijs: € 199.000,- k.k. 

    Wilt u wonen op 1 niveau in het centrum van Venray: bij dit pand makkelijk 
realiseerbaar! Deze uitgebouwde tussenwoning is gelegen op 405 m² grond, 
midden in het centrum. De woning is o.a. voorzien van een lichte woonkamer 
met open keuken, bijkeuken, kelder, 3 slaapkamers (waarvan 1 op de begane 
grond) en een gang t.b.v. een vrije achterom. De diepe achtertuin is ruim 58 
meter diep en heeft hierdoor een perfecte privacy en bezonning.  
Bjr: 1958; perceel: 405 m²; woonopp.: ca. 95 m²; inhoud: ca. 350 m³.   

 VENRAY, Hoenderstraat 28 

 Vraagprijs: € 275.000,- k.k. 

    Dit sfeervol, uitgebouwd en multifunctioneel vrijstaand woonhuis (690 m³) met 
lange oprit en carport is zeer vrij gelegen op een prachtig perceel van 817 m² in 
het dorp Meerlo, met fraai uitzicht over de landerijen aan de voorzijde. De 
woning biedt het gemak van wonen op één niveau en is uitermate geschikt voor 
een kantoor/praktijk aan huis. De  zonnige tuin biedt veel privacy en heeft een 
prieeltje, tuinhuis en een vrije achterom.  B.jr.: 1945, perceel: 817 m², woonopp.: 
ca. 190 m², inh.: ca. 690 m³.   

 MEERLO, Dorpbroekstraat 29  

Riant wonen in het groen?
Prachtig wonen in uw 
vrijstaand droomhuis op een 
fantastische locatie, midden 
in een inspirerende landelijke 
omgeving. Op korte afstand 
van hartje Venray en Deurne. 

Er zijn nog 2 kavels beschikbaar 

• Kavels vanaf 1.140 m²

• Uitgifteprijs € 190,- per m² excl. BTW

Door de ruime kavels heeft u de volledige 

vrijheid en de ruimte om uw unieke, perfect 

passende woning te realiseren.

Wonen te 
midden van 
de natuur in 
Ysselsteyn

 Vraagprijs: € 249.000,- k.k. 

    Centraal gelegen aan de rand van het centrum van Venray ligt dit vrijstaand 
woonhuis met vrijstaande garage. De woning is ingericht met een provisiekelder, 
woonkamer, leefkeuken, 3 slaapkamers en een zonnige patiotuin.  Door de 
vrijstaande garage en kantoorruimte biedt deze woning diverse mogelijkheden 
voor o.a. werk aan huis maar ook voor het wonen op één niveau.  
B.jr.: 1920, perceel: 268 m², woonopp.: ca. 130 m², externe bergruimte: ca. 39 m², 
inh.: ca. 420 m³.   

 VENRAY, Leunseweg 25 
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DIVERSE MOGELIJKHEDEN
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 Vraagprijs: € 639.000,- k.k. 

    Dit meer dan uniek en karakteristiek herenhuis (ca. 380 m²) uit 1906, welke 
sterk beeldbepalend is voor de Stationsweg, is gelegen op een prachtige kavel 
van maar liefst 1.820 m². Het gemeentelijk monument met fraaie authentieke 
details, vrijstaande garage en diepe achtertuin is in 2000 gemoderniseerd en 
heeft een gigantisch woonopp. van ca. 380 m².  Het vigerende bestemmingsplan is 
“Dienstverlening”. Echter zijn burgemeesters en wethouders bevoegd de bestemming 
geheel/gedeeltelijk te wijzigen. Het pand biedt zodoende legio mogelijkheden.    

 VENRAY, Stationsweg 65 

 Vraagprijs: € 339.000,- k.k. 

    Op een mooie en rustige locatie, aan de rand van Landweert, staat deze onder 
architectuur gebouwde vrijstaande woning (ca. 660 m³) met inpandig bereikbare 
garage. De geïsoleerde woning heeft o.a. een lichte woonkamer met tuingerichte 
erker, woonkeuken, tuinkamer, 3 slaapkamers, complete badkamer en praktische 
bergzolder. De zonnige achtertuin is op het zuiden gelegen en is met oog voor 
detail afgewerkt met diverse terrassen. De achterzijde van de tuin grenst aan 
een speel-/groenvoorziening.  B.jr.: 1995, perceel: 364 m², woonopp.: ca. 140 m².   

 VENRAY, Zilverschoon 2  
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WONINGTRANSACTIES LIMBURG Q1 2017

Het Kadaster registreerde maar liefst 3.129 transacties in Limburg, 37% meer dan in het eerste kwartaal 
van vorig jaar. Ook landelijk is sprake van een nieuw record, 55.911 stuks. Ook dit is een nieuw record 
voor het eerste kwartaal. Het oude record dateerd uit 2006 met 47.519 transacties. In Nederland 
bedraagt de stijging 30,3%. Limburg doet het verhoudingsgewijs dus beter dan gemiddeld. 

Woningtransacties kwartaal 1 naar nieuwe top

In vergelijking met het eerste kwartaal van 2016 zijn in Nederland in het afgelopen kwartaal 30% meer 
woningen verkocht. In Limburg werden 3.129 woningtransacties geregistreerd, een stijging van ruim 
37%. Nooit eerder zijn in een eerste kwartaal in Limburg zoveel transacties genoteerd. Het positieve 
consumentenvertrouwen en de lage hypotheekrente zijn de belangrijkste oorzaken voor dit succes.  

Transacties per regio 

In Maastricht 
Mergelland blijft de 
stijging beperkt tot 
24,4%. In Maasduinen 
worden maar liefst 
92,4% meer woningen 
verkocht dan in 
dezelfde periode van 
vorig jaar.  

 
 

© Woningmarktcijfers.nl, Leo van de Pas, maandag 24 april 2017  
 

Transacties per regio 
In Maastricht Mergelland blijft de stijging beperkt tot 24,4%. In Maasduinen worden maar 
liefst 92,4% meer woningen verkocht dan in dezelfde periode van vorig jaar.  
 

 
 
 
Transacties naar woningtype 
Er worden vooral meer vrijstaande woningen verkocht. De stijging komt uit op bijna 57%. Bij 
de tussenwoning blijft de stijging beperkt tot 27,6%. Uiteraard heeft deze ontwikkeling 
gevolgen voor de ontwikkeling van de gemiddelde koopsom.  
 

 
 
 
 

24,4% 24,9% 26,7% 32,1% 37,2%
49,3% 52,5%

60,9%

92,4%

Maastricht -
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 Vraagprijs: € 549.000,- k.k. 

    Op een landelijke locatie in natuurgebied De Peel ligt deze vrijstaande en luxe 
afgewerkte woonboerderij met groot bijgebouw, carport, rijbak, inloopstal, 
weiland en een onder architectuur aangelegde tuin met vijverpartij, boomgaard 
en diverse terrassen. Een ideaal object voor de paardenliefhebber!
De woonboerderij is onlangs volledig gerenoveerd, uitstekend geïsoleerd en voorzien 
van alle hedendaagse gemakken.  
B.jr.: 1950, perceel: 11.400 m², woonopp.: ca. 240 m², inh.: ca. 840 m³.   

 VREDEPEEL, Ripseweg 10 

WR

in fo @ va n d e -m o r te l . n l   |   W W W.VANDE-MORTEL .NL

 Vraagprijs: € 215.000,- k.k. 

    Gelegen aan een rustige woonstraat nabij speel-/ groengelegenheden staat deze 
fraai afgewerkte twee-onder-één-kap woning (2003) met inpandig bereikbare 
garage. De woning is o.a. ingericht met een lichte L-vormige woonkamer, 
inbouwkeuken, 3 slaapkamers, complete badkamer en een vaste trap naar de 
ruime 2e verdieping met 4e slaapkamer. De onderhoudsvriendelijke achtertuin op 
het noordoosten, beschikt over een goede privacy door de vrije ligging aan de 
achterzijde.  Perceel: 251 m², woonopp.: ca. 130 m², inh.: ca. 440 m³.   

 BERGEN, Vlammertsehof 263 

 Vraagprijs: € 259.000,- k.k. 

    Gelegen aan een zeer rustige, groene woonstraat, staat deze ruime en goed 
onderhouden, uitgebouwde, halfvrijstaande bungalow (ca. 485 m³) met royale 
oprit en vrijstaande garage. De bungalow is o.a. ingericht met een tuingerichte 
woonkamer met gashaard, serre,  inbouwkeuken, aparte bijkeuken, complete 
badkamer en 4 slaapkamers. De zonnige achtertuin met vrije achterom op het 
oosten heeft veel privacy en kenmerkt zich door de vele zon- en schaduwrijke 
plekken over de gehele dag.  B.jr.: 1976, perceel: 560 m², woonopp.: ca. 150 m².   

 MEERLO, Constantijnstraat 9  
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Update
Verjaringstermijn landjepik is niet 20 maar 40 jaar

Op 24 februari 2017 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat 
landjepik kan leiden tot schadevergoeding op grond van 
onrechtmatige daad. Hierbij kan de nieuwe eigenaar worden 
verplicht tot teruglevering van de verkregen grond aan de 
oorspronkelijke eigenaar. In dit artikel wordt ingegaan op deze 
opvallende uitspraak.

De feiten
X is sinds 23 februari 1973 eigenaar van een perceel. Achter zijn 
perceel ligt een bosperceel dat volgens de kadastrale gegevens in 
eigendom toebehoort aan de gemeente. Vanaf het perceel van X 
loopt een pad door het bosperceel naar de achtergelegen Heidijk.
Op een bepaald moment lijkt het X een goed idee om een deel 
van het bosperceel achter zijn perceel (ongeveer 400 m2) te 
omheinen met een afrastering van 1,40 meter hoog om daar 
vervolgens onder meer twee boshutten en een jeu-de-boulesbaan 
de bouwen.  De vanaf dat moment omheinde strook grond is 
vanuit het bosperceel slechts bereikbaar via een poortje dat 
alleen door X kan worden afgesloten.

Bij brief van 8 januari 2003 stelt de gemeente X op de hoogte 
van haar voornemen om werkzaamheden te verrichten op 
het bosperceel. De gemeente zegt hiertoe de overeenkomst 
tot gebruik van het stuk gemeentegrond op met ingang van 
1 april 2003. Volgens X is er echter geen sprake van een 
gebruiksovereenkomst en is hij door verjaring eigenaar van de 
strook geworden. Hij heeft de betreffende grond immers meer 
dan twintig jaar in bezit.

Het geschil leidt tot een juridische procedure. De rechtbank 
Oost-Brabant stelt de gemeente in het gelijk. Het gerechtshof 
’s-Hertogenbosch  daarentegen vernietigt het vonnis van de 
rechtbank en verklaart voor recht dat X de strook door verjaring 
in eigendom heeft verkregen.

De Hoge Raad
De Hoge Raad is het eens met het hof.  Het hof heeft terecht 
geoordeeld dat de gemeente  geen feiten of omstandigheden 
heeft aangevoerd waaruit kan worden afgeleid dat zij mocht 
veronderstellen dat X zich niet als eigenaar beschouwde, maar 
bijvoorbeeld als gebruiker of huurder. Ook heeft het hof terecht 
geoordeeld dat de door X verrichte handelingen op de strook 

grond dienen te worden gekwalificeerd als het uitoefenen van 
feitelijke macht met de pretentie rechthebbende te zijn zodat er 
sprake is van ondubbelzinnig bezit.

Verder is de Hoge Raad het eens met het hof dat de 
omstandigheid dat de omheining vanaf het pad op het 
bosperceel nauwelijks te zien was en dat zonder gericht 
onderzoek ter plaatse niet is vast te stellen waar de tuin van X 
eindigt en het bosperceel begint, niet zonder meer betekent dat 
het bezit niet openbaar was.

De Hoge Raad benadrukt dat het voor het gevolg van de 
voltooiing van de verjaringstermijn (het gevolg is het verlies 
van de eigendom) voldoende is dat het bezit voldoet aan de 
door de wet gestelde eisen. Met name is niet vereist dat de 
rechthebbende daadwerkelijk kennis heeft gedragen van de 
bezitsdaden van de niet-rechthebbende. Voldoende is dat de 
bezitsdaden naar buiten toe – en dus ook voor de eigenaar – 
kenbaar waren. Het gegeven dat de gemeente slechts van die 
bezitsdaden op de hoogte kon raken door gericht onderzoek doet 
daar niet aan af. 

Nu X meer dan 20 jaar het bezit heeft gehad, is hij door 
bevrijdende verjaring eigenaar geworden van de betreffende 
grond.

Onrechtmatige daad
De Hoge Raad benadrukt dat eigendomsverkrijging door 
bevrijdende verjaring (20 jaar) is ingegeven door de wens van 
de wetgever dat – indien de oorspronkelijke eigenaar geen 
vordering meer kan instellen om het bezit te beëindigen omdat 
die vordering is verjaard – de bezitter eigenaar wordt ook al 
staat zijn goede trouw niet vast.  

Dit laat echter onverlet dat de oorspronkelijke eigenaar een 
vordering tot schadevergoeding op grond van onrechtmatige 
daad kan instellen tegen de nieuwe eigenaar. Wie een zaak 
in bezit neemt en houdt terwijl hij weet dat een ander 
daarvan eigenaar is, handelt tegenover die eigenaar immers 
onrechtmatig, aldus de Hoge Raad.

Handvatten beoordeling onrechtmatige daad
De Hoge Raad geeft in zijn uitspraak enkele handvatten waarmee 
de rechter die zich over de vordering tot schadevergoeding 

moet buigen tot een oordeel kan komen. Zo is de hoofdregel dat 
schadevergoeding wordt voldaan in geld. De rechter kan echter 
op vordering van de benadeelde bepalen dat schadevergoeding 
in een andere vorm plaatsvindt.

Volgens de Hoge Raad ligt het voor de hand dat – indien de 
benadeelde dit vordert en de bezitter te kwader trouw nog steeds 
eigenaar is – de rechter de bezitter te kwader trouw veroordeelt 
tot het in eigendom overdragen van de wederrechtelijk in 
bezitgenomen zaak aan de benadeelde.

Daarnaast oordeelt de Hoge Raad dat de bezitter te kwader 
trouw zich niet kan beroepen op eigen schuld van de benadeelde 
doordat deze heeft nagelaten om regelmatig onderzoek te doen 
naar eventuele inbezitnemingen door onbevoegden. Van een 
grondeigenaar kan niet worden verlangd dat hij zijn percelen 
periodiek controleert op bezitsinbreuken als daar geen concrete 
aanleiding voor bestaat.

Tenslotte wijst de Hoge Raad op de verjaringstermijn van 
de vordering tot schadevergoeding. De rechtsvordering tot 
vergoeding van schade verjaart door het verloop van vijf jaren 
vanaf het moment dat de benadeelde bekend is geworden met 
zijn eigendomsverlies en met de daarvoor aansprakelijke persoon. 
Is de benadeelde niet bekend met het eigendomsverlies en 
de daarvoor aansprakelijke persoon, dan verjaart de vordering 
in ieder geval na twintig jaar (alles onverminderd eventuele 
stuiting van de verjaring).

Conclusie
Wie na het verstrijken van de verjaringstermijn van twintig jaar 
dankzij een succesvol beroep op bevrijdende verjaring eigenaar 
is geworden van een stuk grond moet daarna nog even (lees: vijf 
tot twintig jaar) wachten met feestvieren.

De uitspraak van de Hoge Raad is goed nieuws voor benadeelden 
die de eigendom van hun grond hebben verloren door verjaring. 
Hen komt een rechtsvordering tot schadevergoeding toe die kan 
leiden tot de teruglevering van het betreffende stuk grond. Met 
de uitspraak van de Hoge Raad is de verjaringstermijn van de 
rechtsvordering strekkende tot beëindiging van het bezit van een 
niet-rechthebbende feitelijk verlengd van twintig naar 25 tot 40 
jaar.



 Bergen  Venray  Horst a/d Maas  Boxmeer  Overig Peelrand: Kijk op wonen 26 > juni 2017 > pagina 25

  Bent u op zoek naar nieuwbouw maar wilt u liever niet wachten? Dan is dit instapklare 
halfvrijstaande woonhuis (‘14) met aangebouwde garage, 3 slaapkamers en vaste trap 
naar de multifunctionele 2e verdieping, zeker de moeite van bezichtigen waard. De 
achtertuin is op het noordwesten gelegen en heeft een vrije ligging aan de achterzijde.  
Perceel: 216 m², woonopp.: ca. 133 m², inh.: ca. 523 m³. 

 Vraagprijs: € 219.000,- k.k.  

 WANSSUM, Weidehof 4 

  Deze nette twee-onder-één-kap woning met vrijstaande garage, zonnige achtertuin en 
vrije achterom is gelegen op een mooie hoeklocatie. De keurig afgewerkte woning is 
o.a. v.v. een lichte woonkamer, moderne inbouwkeuken, 3 slaapkamers, complete 
badkamer en vaste trap naar de 2e verdieping. De achtertuin op het zuidoosten heeft 
een goede bezonning.  B.jr.: 1992, perceel: 147 m², woonopp.: ca. 100 m², inh.: ca. 350 m³. 

 Vraagprijs: € 199.500,- k.k.  

 OOSTRUM, Jofferspas 17 

NIEUWE PRIJS Kenmerken van de woningen:
• woonkamer met directe toegang tot de tuin
• 3 slaapkamers (4e mogelijk op zolder)
• vaste trap naar 2e verdieping
• vloerverwarming op de begane grond en op de 1e verdieping
• tuin op het zuiden

Pastoor te Platestraat te Oirlo 
4 halfvrijstaande woningen 

KIES DE W
ONING DIE BIJ U PAST

Diverse opties bespreekbaar:

• dakkapel (voor- en achterzijde)
• dakvenster
• aanbouw berging en bijkeuken
• wonen op 1 niveau
• garage
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Pastoor te Platestraat

BEGANE GROND VARIANT 3EERSTE VERDIEPING
EERSTE VERDIEPING

basiswoningoptie garage

Ontwikkelaar/bouwer:

Op deze banner zijn de afb eeldingen indicatief en alle maten zijn ca. 
maten. Alle rechten, druk- en zetfouten voorbehouden.

BEGANE GROND VARIANT 3

VERKOCHT: Laagheidehof 24 te Venray

"In de zomer van 2016 hebben we de stap gezet om ons huis in de 
Brabander te koop te zetten bij Peelrand. We wonen hier fantastisch en 
zijn zeer tevreden over de plek en het huis. De drang naar vernieuwing 
is echter dusdanig groot dat we het gemak en luxe die we in dit huis 
kennen even loslaten. 

Eind vorig jaar hebben we een mooie kavel op Vlakwater gevonden en 
een optie genomen. Gelukkig trok de woningmarkt op dat moment aan 
zodat we in maart 2017 ons huis verkocht hebben aan een leuk stel 
met twee jonge kinderen die erg enthousiast zijn over de stijl van onze 
woning. 

Peelrand heeft dat allemaal perfect verzorgd. Daarmee komt alles in 
een stroomversnelling. Kavel kopen, financiering regelen, tijdelijke 
woonruimte zoeken en dat gaat maar door. We houden van moderne 
architectuur. We hebben een architect gevonden die bij ons past. Het 
is enorm inspirerend om ideeën uit te wisselen en met de architect een 
ontwerp te maken waarbij de omgeving, onze woonwensen en beleving 
bij elkaar komen. Zelfs onze puberende jongens zijn enthousiast 
geworden over ons project.”

 
Wendel, Roel, Toon, Daaf en Huub Verstegen
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NOTARI( P R)AAT
VENRAY

OVERDRACHTSBELASTING 2% OF 6%, HET WORDT NIET GEMAKKELIJK

Denk je eindelijk een redelijk helder beeld te hebben wanneer er 2% 
overdrachtsbelasting (aankoop woning) en wanneer 6% overdrachtsbelasting 
(in principe alle andere aankopen) verschuldigd is en dan krijgen we een 3-tal 
uitspraken van de Hoge Raad (ons hoogste rechtscollege), waarbij dit beeld weer 
flink door elkaar geschud wordt. 

Medio 2011 is het verlaagde overdrachtsbelastingtarief ingevoerd, waarbij het tarief 
is verlaagd naar 2%. Deze (tijdelijke) crisismaatregel om de woningmarkt weer vlot 
te trekken, kreeg in de lente van 2012 een permanent karakter. 

De grote vraag is daarbij: wat is een woning. Volgens de wetsgeschiedenis wordt 
onder woning verstaan: een onroerende zaak, die op het moment van de overdracht 
(de ondertekening van de notariële akte) naar haar aard bestemd is voor bewoning. 
Klinkt simpel maar als je naar de aantallen rechterlijke uitspraken kijkt, is dit 
blijkbaar toch anders.

De Hoge Raad heeft nu bij een 3-tal uitspraken op 24 februari 2017 een stappenplan 
geformuleerd op basis waarvan kan worden bepaald of een onroerende zaak als 
woning valt aan te merken.

Hoe werkt dit nu?  Er wordt gekeken naar:
1. Het karakter van de woning. Leidend is hierbij of de woning oorspronkelijk is 

gebouwd en ontworpen om in te wonen.
2. Een bouwkundige ingreep. Is de woning later verbouwd met het oog op een 

ander gebruik dan bewoning, dan verliest de woning niet automatisch het 
woonkarakter, als deze woning door middel van een beperkte verbouwing weer 
geschikt voor bewoning kan worden gemaakt.

3. De bestemming volgens de gemeente. Is er sprake van twijfel bij bijvoorbeeld 
een oud schoolgebouw dat is omgebouwd tot een wooncomplex, dan kan de 
bestemming volgens de gemeente een rol spelen.

4. Het langdurige feitelijke gebruik. Mocht na stap 3 nog onduidelijkheid bestaan, 
dan wordt gekeken naar het feitelijke gebruik van de woning over een langere 
termijn.

5. Het stimuleren van de woningmarkt. Als na de stappen 1 tot en met 4 nog geen 
duidelijkheid bestaat, dan is er nog de mogelijkheid dat de aankoop van de 
woning leidt tot doorstroming van de woningmarkt.

Uit dit stappenplan blijkt dat voor de bepaling of er sprake is van een woning niet 
direct wordt gelet op de feitelijke geschiktheid of feitelijk gebruik, de intentie van 
de koper om het gekochte als woning te gebruiken, het ontbreken van een badkamer 
of keuken of het al of niet bewoonbaar zijn.

Verder vallen onder het begrip woning wel weer de aankoop van grond (binnen 
zekere grenzen) ter uitbreiding van de tuin, of aanbouw schuurtje of serre.
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dan weer dat als woning niet kan worden beschouwd: 
- een bedrijfsruimte/bedrijfsgebouw, 
- een losse garagebox, 
- een hotel/pension, een internaat, 
- een verpleeg-/verzorgingstehuis of 
- een bouwkavel.  

Conclusie: Duidelijk toch??!!

Mr. W.G. Weijs
notaris te Venray

MA THIJSEN & WEIJS
N O T A R I S S E N

AAngesloten bij

FORMAAT©

NOTARISSEN
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Stationsweg 195a
5807 AB Oostrum
T: 0478-852470
M: 06-27427189

www.adviesinenergie.nl 
info@adviesinenergie.nl

GEKOCHT: St. Annalaan 4

Peelrand Makelaardij – Top bedrijf!
Al enige tijd waren wij op zoek naar de mogelijkheden om onze onderneming uit te breiden. Peelrand Makelaardij bood 
op Funda een monumentale doktersvilla  aan op het Sint Anna terrein in Venray, wat onze interesse wekte. Wij spraken 
een bezichtiging af en werden warm onthaald door Peelrand Makelaardij. Peelrand liet ons de uitgebreide mogelijkheden 
zien dat dit pand te bieden heeft en beantwoorden met veel interesse onze vragen. Ook toen de koop was gesloten bleef 
Peelrand belangstelling houden in onze toekomstige plannen die wij voor ogen hadden met dit prachtige pand. 
Groepsaccommodatie Villa Venray
Ons doel was om van dit unieke, karakteristiek pand een prachtige groepsaccommodatie/Bed & Breakfast te creëren.  
Toekomstige gasten willen wij een gevoel van ontspanning en gastvrijheid bieden.  Om onze gasten dit gevoel te geven 
zijn wij erin geslaagd om deze villa geheel naar onze wens en stijl te verbouwen. Wij hebben de authentieke elementen 
behouden en de volledige inrichting vernieuwd. 
Wat heeft onze Villa Venray u of uw bedrijf te bieden
Vanaf juli 2017 biedt onze Villa Venray de mogelijkheid voor een verblijf van maximaal 26 gasten.   De Villa beschikt 
over een riante woonkamer met ruime zithoek en poolbiljart  en een complete leefkeuken met een gezamenlijke eettafel. 
De stijlvolle slaapkamers bevatten comfortabele boxspringbedden. Verder beschikt de accommodatie over een eigen 
parkeerplaats, een e-bikefietsenstalling, een groot eigen terras en in het oude koetshuis een infraroodcabine. De villa 
bevindt zich in een park en ligt op loopafstand van de levendige binnenstad van Venray. Naast winkels en terrasjes 
beschikt Venray over een schouwburg en bioscoop. In de nabije omgeving bevinden zich golfbanen, de Maas en diverse 
bezienswaardigheden. 
Reserveren? 
Een verblijf in onze Villa Venray garandeert u een ontspannen en gezellige tijd. Bij Villa Venray kunt u als familie of 
bedrijf precies uw wensen doorgeven, zoals bijvoorbeeld maaltijdverzorging of een golfarrangement. Ook biedt onze Villa 
vele zakelijke mogelijkheden zoals teambuildingsactiviteiten of een zakelijke training.  Wij informeren u graag over onze 
uitgebreide mogelijkheden. 

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u binnenkort samen genieten in een unieke groepsaccommodatie gelegen in een 
heerlijke, rustige omgeving in Venray dan kunt u contact opnemen met info@villavenray.com of bel ons : 06-14802133 
tot ziens, groeten Erik en Anita van Grinsven.

www.villavenray.com

 Vraagprijs: € 435.000,- k.k. 

    Aan de rand van Milheeze op een ruime kavel gelegen woonboerderij met 2e 
woning, zwembad met overkapping en diverse bijgebouwen. De woning is in 
1970 gebouwd en ideaal voor degene die ruimte en rust zoekt.  Naast de ruime 
garage en hobbyruimte beschikt het pand over een grote zolder, voor allerlei 
doeleinden mogelijk (b.v. atelier of meerdere slaapkamers). Voor het uitoefenen van 
een hobby staan er enkele loodsen/schuren op het perceel. De 2e woning is te 
gebruiken als zorgwoning, recreatiewoning o.d. Perceel: 2.585 m², inh.: ca. 745 m³.    

 MILHEEZE, Weijer 12 

WR
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Slechts 1600 meter vanaf de Grote Markt!
Patio met slaapkamer op de begane grond
Individuele woonwensen mogelijk! 

KOOPPRIJS PATIOWONINGEN 
VANAF: € 270.000,- v.o.n.

www.boomvalkvenray.nl

BOOMVALK VENRAY
Hier wil iedereen wonen!Informeer 

naar de 
mogelijkheden 
van wonen op 1 

niveau!

De Lepelaar

De Pelikaan

Start bouw 
najaar 2017!

De Lepelaar 

 Natuurgebied Rouwkuilen

Beelden zijn bedoeld als impressie, dus niet bindend. Bomen en struiken zijn indicatief geplaatst en soms ter beeldvorming weggelaten. Kavel maten en vormen  verschillen per woning. 
de inrichting en uitrusting op het beeldmateriaal van het sanitair op het toilet en badkamer, de indeling van de keuken en de indeling van de zolder en of dakramen en of dakkapellen zijn 
illustratief en/of  optioneel. Dit geldt ook voor bergingen, garages, bestratingen, erfafscheidingen en tuinen. Informeer naar de contractstukken, tekeningen en technische omschrijving.

Ligging  Ysselsteyn

Parc Ysselsteyn, comfortabel en landelijk wonen!

Ontwikkelaar Aannemer Info en verkoop

Vastgoed Ontwikkeling Zuid BV
Uilenweg 26,
6006 SK Weert
T  06-50440977
E  info@vozbv.nl
W www.vozbv.nl 

Peelrand Nieuwbouw
Schoolstraat 25a
5801 BN  Venray
T  0478-568846
E  info@peelrand.nl
W www.peelrand.com 

www.parcysselsteyn.nl

Parc Ysselsteyn, comfortabel en landelijk wonen!

Ysselsteyn centraal 
Ysselsteyn is een van de grotere kerkdorpen van 
Venray, ligt in het hart van de Peel op de grens 
van het bourgondische Limburg en  Brabant. 
Ysselsteyn ligt ongeveer 8 km (10 minuten rij-
den) van het centrum van Venray, via de N270.
Verder zijn Deurne en Horst evenals de uit-
valswegen A67 richting Eindhoven en de A73 
richting Nijmegen goed bereikbaar. 

Lovinckplein dichtbij
De kern van Ysselsteyn wordt gevormd door het 
Lovinckplein; rondom dit plein bevinden zich 
de St. Odakerk, de basisschool, het gemeen-
schapshuis, de winkels en horeca. 
De goede leefbaarheid in Ysselsteyn wordt 
mede gekenmerkt door een bloeiend vereni-
gingsbestand en veel vrijwilligers. Ysselsteyn 
heeft ongeveer 35 verenigingen; waar onder 
diverse sportverenigingen, carnavalsverenigin-
gen en buurtverenigingen. 
De algemene waardering voor het sociale 
karakter van Ysselsteyn wordt als zeer positief 
ervaren. 
 
Hart  van de  Peel
De prachtige natuurgebieden, De Rouwkuilen 
en de Heidse Peel, in de directe omgeving zijn 
zeer geliefd bij wandelaars en fietsers.

Informeer 

naar de 

uitbreidings-

mogelijkheden!

De Kraanvogel De Lepelaar 
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KENNISMAKEN MET...

Mijn naam is Mireille Beterams, geboren en getogen in Venray en 
nog altijd woonachtig in Venray samen met mijn vriend Roel. Sinds 
1 februari j.l. ben ik bij Peelrand in dienst als makelaars assistent. 

Al op jonge leeftijd spraken huizen mij aan en via de opleiding 
Bouwkunde ben ik stage gaan lopen bij Peelrand. Na het afronden 
van mijn studie ben ik nu aan de slag gegaan als aanvulling op het 
huidige team. 

Naast mijn werk ben ik graag met mijn hobby’s bezig, dat zijn o.a. 
volleybal en carnaval.

Met enthousiaste groet en wellicht tot in de toekomst!

Mireille Beterams

  Op een unieke hoeklocatie (1.312 m²), staat dit authentiek vrijstaand woonhuis met 
vrijstaande garage met vliering (42 m²) en een lange oprit. De ruime woning is 
doorspekt met karakteristieke elementen en de tuin rondom heeft een prima bezonning 
en een fraaie waardevolle boom!  B.jr.: 1906, perceel: 1.312 m², woonopp.: ca. 170 m² en 
garage 42 m², inh.: ca. 670 m³ en garage 150 m³. 

 Vraagprijs: € 310.000,- k.k.  

 OOSTRUM, Stationsweg 209 

WONEN - WERKEN

  Deze twee-onder-één-kap woning met vrijstaande berging en garage is gelegen op een 
mooie hoekkavel (229 m²). De woning is o.a. ingericht met een lichte woonkamer, 
dichte keuken met opstelling, kelderkast, 3 slaapkamers, badkamer en een praktische 
bergzolder. De achtertuin met vrije achterom op het zuidoosten heeft een goede 
bezonning.  B.jr.: 1965, woonopp.: ca. 82 m², inh.: ca. 315 m³. 

 Vraagprijs: € 137.500,- k.k.  

 BERGEN, Keulerstraat 24 
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  Midden in het maasdorp Blitterswijck, op een riante kavel (1.210 m²), staat dit onder 
architectuur gebouwde vrijstaand woonhuis met lange oprit en 4 slaapkamers. De 
moderne woning biedt veel leefruimte en kenmerkt zich door de ruime en lichte 
vertrekken. De zonnige tuin is rondom gelegen en heeft goede privacy. De diepe 
achtertuin ligt op het zuiden.  B.jr.: 1993, woonopp.: ca. 180 m², inh.: ca. 700 m³. 

 Vraagprijs: € 345.000,- k.k.  

 BLITTERSWIJCK, Op den Dries 28 

  Op een mooie landelijke woonstek, staat dit karakteristieke vrijstaande woonhuis op 
een prachtig perceel (845 m²). De praktisch ingedeelde woning is geheel onderkelderd 
(stahoogte) waardoor er een groot volume ontstaat. Tevens is er aan de achterzijde een 
garage (inpandig) aanwezig. De achtertuin biedt volop privacy en is zonnig op het 
oosten gelegen.  B.jr.: 1960/61, woonopp.: ca. 155 m², inh.: ca. 545 m³. 

 Vraagprijs: € 249.500,- k.k.  

 SMAKT, St. Jozeflaan 40 
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WONEN  ‘TUSSEN DE TORENS’  TE BERGEN

* Ruime kavels van 499 en 636 m²
* Royaal woonoppervlak van 170 m²
* Praktische indeling
* Veel leefruimte verdeeld over 3 etages
* Mogelijkheid tot werken aan huis
* Wonen op één niveau mogelijk

Optie: 
4 Slaapkamers op 1e verdieping

Twee zeer ruime (650 m³) vrijstaande 
woningen met vrijstaande garage 
(28 m²) en zeer diepe tuin

PRIJS VANAF € 310.000,- V.O.N.    

* Ruime kavel van 995 m²
* Royaal leefoppervlak van 190 m²
* Zeer ruime en lichte vertrekken
* Opvallende bouwstijl met luxe materialen
* Fraaie uitbouw van glas

Luxe details: 
Vloerverwarming en een Frans balkon

Markante, zeer riante (790 m³) woning met 
inpandig bereikbare garage (26 m²) met 
zolder en een diepe tuin

PRIJS € 399.000,- V.O.N.    

INFORMEER 

NAAR HET 

AFBOUWPAKKET

OUDE KERKSTRAAT 8-C OUDE KERKSTRAAT 10 & 10-A

sfeerimpressies

WR WR
Oude Kerkstraat 8-B is verkocht!
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 Vraagprijs: €325.000,- k.k. 

    Op een prachtig gelegen kavel (775 m²) staat dit ruim vrijstaand woonhuis met 
vrijstaande berging, carport en  lange oprit. De goed onderhouden woning is o.a. 
voorzien van een sfeervolle woonkamer met vide, nette inbouwkeuken, 
bijkeuken met vliering, hobby-/kantoorruimte op begane grond, 3 slaapkamers, 
complete badkamer (2010) en een bergzolder. De zeer diepe achtertuin op het 
noordwesten biedt een optimale privacy. Aan beide zijdes van de woning is een 
vrije achterom gesitueerd. B.jr.: 1974, woonopp.: ca. 120 m², inh.: ca. 460 m³.   

 OOSTRUM, Randenrade 5 
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 Vraagprijs: € 237.500,- k.k. 

    Zoekt u een nette twee-onder-één-kap woning met veel ruimte in de woonwijk 
Landweert? Dan is deze goed onderhouden twee-onder-één-kap woning met o.a. 
inpandig bereikbare garage, oprit en vaste trap naar de multifunctionele 2e 
verdieping zeker de moeite van een bezichtiging waard. De woning is gelegen 
aan een rustig, doodlopend en kindvriendelijk woonhofje in Landweert. De 
achtertuin met terrasoverkapping is op het noordwesten gelegen.  B.jr.: 1994, 
perceel: 213 m², woonopp.: ca. 125 m², inh.: ca. 460 m³.   

 VENRAY, Morgenster 3 

www.opdenspiekert.nl

Landstedelijk wonen, 

midden in de natuur & stedelijke voorzieningen nabij 

Bouwrijpe, ruime percelen van 2505 m2   

voor vrij(staand) wonen 

Woonbestemming met vrijheid voor eigen ontwerp 

Ondersteuning in ontwerp en bouw van uw droomhuis 

Goede bereikbaarheid

Uw woonwensen worden werkelijkheid 

Koopsom € 249.000,- vrij op naam

V r i j  &  L u x u e u s  w o n e n  i n  H e i D e

Legenda

Paardenwei

Tuin 

Beukenhagen

Eikenrij

Houtwal

Bouwkavel
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VENRAY, Annie Romeinstraat 49
Twee-onder-één-kap woning

VENRAY, Eligiusweg 37
Geschakelde woning

IN VOORBEREIDING

VENRAY, Stationsweg 97
Vrijstaande woning

VENRAY, Penningkruid 80
Twee-onder-één-kap woning

BLITTERSWIJCK, Kortestraat 1
Vrijstaand geschakelde woning met winkel

VENRAY, St. Antoniusveldweg 4
Geschakelde woning

Meer informatie over één van deze woningen?  Bel met ons kantoor 0478-568846
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Meer informatie over één van deze woningen?  Bel met ons kantoor 0478-568846

IN VOORBEREIDING

BERGEN, Merelstraat 39
Geschakelde woning

VENRAY, Allegrostraat 38
 Twee-onder-één-kap woning

VENRAY, Lamersveld 5
Vrijstaande woning

VENRAY, Patersstraat 5-A
Tussenwoning

VENRAY, Bosweg 22
Twee-onder-één-kap woning

VENRAY, Pavanestraat 100
Hoekwoning
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 Vraagprijs: € 169.000,- k.k. 

    Wilt u wonen in een appartement op de begane grond? Op deze zeer groene 
locatie ‘St Jozefpark’ in het  centrum van Venray, ligt dit ruime appartement  
met z-vormige woonkamer (ca. 33 m²) met ruime zit- en eethoek, veel lichtinval 
en balkon. De moderne, verdekt opgestelde keuken is ca. 9 m² en de slaapkamer 
is ca. 17 m². De badkamer is volledig en modern. De berging ligt in het 
souterrain.  Volledig geïsoleerd (o.a. HR ++ beglazing), GIW-garantie. B.jr.: ca. 2001, 
woonopp.: 75 m² (excl. balkon), inh.: ca. 280 m³.   

 VENRAY, Eindstraat 86 

 Vraagprijs: € 509.000,- k.k. 

    Op een prachtige locatie tegen natuurgebied Maasduinen aan in Bergen staat dit 
onder architectuur gebouwd vrijstaand woonhuis met royale garage en 
zwemvijver. De door groen omgeven woning is in 2009 met natuurlijke 
materialen en met oog voor detail gerealiseerd en beschikt over bijzonder veel 
wooncomfort door de natuurbeleving.  
B.jr.: 2009, perceel: 1020 m², woonopp.: ca. 181 m², overige inp. ruimte: ca. 62 m², 
inh.: ca. 837 m³.   

 BERGEN, Valkstraat 10 
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Als verkoper en koper van een woning komt u voor veel keuzes te staan op het gebied 
van fi nancieringen, verbouwingen, renovaties, interieuradvies of woninginrichting. 
Wij ondersteunen onze klanten daarbij graag met de Partners van Peelrand! 

De Partners van Peelrand is een samenwerking met lokale bedrijven. Bedrijven waar 
wij u met een gerust hart naar toe willen sturen, u wordt daar op een vakkundige 
wijze geadviseerd. 

Waar kunt u de Partners van Peelrand vinden:

- Op de homepage van www.peelrand.com
- In de multomap Woonzaken (voor elke koper en verkoper)
- In dit magazine “Kijk op Wonen”
- Op de Peelrand verhuisbus

architectenbureau bna
mc-architecten b.v.

leunen-venray
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VOORGEVEL

A R C H I T E C T E N B U R O

AR CH I TE C TU UR & B O UWA DV I E S
D E P U T É P E T E R S S T R A A T 2 7 5 8 0 8 B B O I R L O P O S T B U S 5 0 4 3 5 8 0 0 G A V E N R A Y
T . 0 4 7 8 -5 4 6 2 5 5 F . 0 4 7 8 -5 4 6 7 4 6 WW W . A R V A L I S . N L

10-10-2016 / WK

Aan de Kienhout YSSELSTEYN
3 nieuwbouw woningen met inpandige garage

BOUW 

START 

NAJAAR 

2017

Ontwikkelaar/Aannemer
Bouwbedrijf Teunissen

Kavels 318 m² en 479 m²
Prijzen vanaf € 262.500,- v.o.n.
Wonen op één niveau mogelijk
Incl. sanitair en tegelwerk

verkocht onder 

voorbehoud

 Vraagprijs: € 399.000,- k.k. 

    Op een mooie locatie met een schitterend uitzicht, staat dit vrijstaand woonhuis 
met legio mogelijkheden door de kantoorruimte met multifunctionele 1e 
verdieping en de grote schuur. De woning biedt het gemak van wonen op één 
niveau en is o.a. voorzien van een woon- en eetkamer, bijkeuken, badkamer en 
slaapkamer op de begane grond en vijf slaapkamers op de 1e verdieping.  
B.jr.: 1936, perceel: 1.605 m², woonopp.: ca. 315 m² excl. overige inpandige ruimte 
ca. 195 m² en schuur, inh.: ca. 1.900 m³ excl. schuur.   

 WANSSUM, Meerloseweg 9 

WONEN - WERKEN

WONEN OP 1 NIVEAU

 Vraagprijs: € 269.000,- k.k. 

    Zoekt u een twee-onder-één-kap woning op een mooie kavel van ca.  330 m² in 
hartje Venray met alle voorzieningen op loopafstand? Dan is deze  goed 
onderhouden woning met o.a. vrijstaande garage en lange oprit zeker de moeite 
van een bezichtiging waard! De woning is o.a. ingericht met een ruime 
L-vormige woonkamer, kelder, 3 slaapkamers (4 mogelijk) en een bergzolder. De 
achtertuin met vrije achterom is op het oosten gelegen en een heeft een 
perfecte privacy.  B.jr.: 1958, woonopp.: ca. 100 m², inh.: ca. 350 m³.   

 VENRAY, Julianasingel 37 

N
I
E
U
W

                                                  - Plaagdierbeheersing  
                                                milieuvriendelijk en verantwoord
                                              - HACCP inspecties
Oostrumseweg 5              - Beheersing van alle ongedierte
Tel. 0478-532011         - VCA, IKB, HACCP, KAD en SNA   
5862AN  Geijsteren               gecertiiceerd
www.vink-ongediertepreventie.nlwww.vink-ongediertepreventie.nl    - Integrated Pest Management
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30 september a.s.

Noteer alvast in uw agenda!

We wisten zelf niet goed wat we wilden qua 
huis. Na wat huizen bezichtigd te hebben 
en onze wensen duidelijker werden, 
konden we door Huub (maar ook de 
andere makelaars) gerichter gaan zoeken. 

Vervolgens hebben we in “no time” ons 
huisje gevonden. We zijn daarbij goed 
geadviseerd en wat we als zeer prettig 
hebben ervaren is het enthousiasme en 
de persoonlijke benadering van Huub 

(maar ook de andere makelaars).

Bedankt voor jullie geduld en goede 
hulp!

Groetjes Gijs, Resie en de kids.

GEKOCHT: Andantestraat 19 te Venray

Basishuis
VENRAY
Marjolein 5

€ 149.000,- k.

€ 149.000,- k.k

Basishuis
CASTENRAY
Pastoor Verheggenstraat 19

€ 149.000,- k.k

Basishuis
VENRAY
Reekgraafstraat 7

€ 142.500,- k.k

Basishuis
VREDEPEEL
Johan van Wyttenhorstweg 8

Wonen Limburg verkoopt woningen uit haar bestaand bezit onder de naam Koop en Woon. De woningen zijn van 
Wonen Limburg, maar de makelaar verkoopt deze. Hiervoor werkt Wonen Limburg samen met een team van makelaars 
verspreid door heel Limburg. Ook Peelrand Makelaardij is een van de verkopend makelaars. Op deze pagina ziet u 
het aanbod huurwoningen dat wij voor Wonen Limburg te koop aanbieden. Is een koopwoning voor u een wens? 

Neem een kijkje en laat u verrassen!

Een  K O O P W O N I N G  voor iedereen
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RUIM 25 NIEUWBOUWWONINGEN VERKOCHT

NIEUWBOUW BESTAANDE BOUW

BESTAANDE BOUW

Signatuur Kavel 37
Venray

Signatuur Kavel 47
Venray

Bessembiender Kavel 9
Siebengewald

Signatuur Kavel 48
Venray

Signatuur Kavel 56
Venray

Smellekenlaan Kavel 9
Venray

Signatuur Kavel 38
Venray

Boomvalk Kavel 18
Venray

Bargapark 87 (bouwkavel)
Bergen

Residence Parkeind nr. 8
Venray

Residence Parkeind nr. 9
Venray

Mariushof Kavel 3
Heide

Mariushof Kavel 4
Heide

Herenpasweg 20
Oostrum

De Steeg Kavel 1
Launen

Smellekenlaan Kavel 13
Venray

Bessembiender Kavel 10
Siebengewald

Hofplein 11
Oirlo

Boomvalk Kavel 4
Venray

Boomvalk Kavel 8
Venray

Boomvalk Kavel 10
Venray

Boomvalk Kavel 16
Venray

Boomvalk Kavel 18
Venray

Boomvalk Kavel 2
Venray

Aan de Kienhout Kavel 10
Ysselsteyn

Laagheide Kavel 23
Venray

Gerbrandystraat 18
Venray

Stationsweg 8
Venray

Egelmeers 17
Milheeze

Gildestraat 14
Oostrum

Vlierstraat 87
Venray

Kruidenlaan 112
Venray

Venrayseweg 104
Horst

Hermelijnsingel 17
Bergen

Swolgenseweg 11
Tienray

Gouden Leeuwplein 44
Venray

Zandakker 5
Venray

Allegrostraat 33
Venray

MET S
UCCES V

ERKOCHT

St. Jozefweg 4
Venray

Zwanebloem 22
Venray

Staat hier 
uw pand in 
de volgende 

editie?

Boomvalk 38
Venray

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Hermelijnsingel 28
Bergen

Beemdhof Kavel 5
Wanssum

Van Broekhuizenstraat 27
Oostrum

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

De markt 
trekt aan!

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Informeer 
naar ons 
nieuwe 
aanbod! MET S

UCCES V
ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

MET S
UCCES V

ERKOCHT

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Staat hier 
uw pand in 
de volgende 

editie?MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT
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VERKOOP, AANKOOP EN VERHUUR

Adres
Plaats

Eindstraat 4
Venray

Swolgenseweg 30
Tienray

Slooyerbroek 47
Horst

Klaproos 31
Venray

Bergkwartier 8
Venray

Mulders Franshof 3
Merselo

Muurpeper 5
Venray

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

VERHUUR BEGELEID

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Staat hier 
uw pand in 
de volgende 

editie?MET S
UCCES V

ERKOCHT

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

Westsingel 68
Venray

Helfrichstraat 16
Venray

Augustinessenhof 17
Venray

Weverstraat 7
Well

Dagoberthof 27
Venray

Schoorswinkel 39
Gemert

Strubenlaan 4
Venray

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Informeer 
naar ons 
nieuwe 
aanbod! VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

MET S
UCCES V

ERKOCHT

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

Adres
Plaats

Pasodoblestraat7
Venray

Slooyerbroek 52
Horst

Hubenhof 3
Venray

Bergkampweg 18
Overloon

Heggewikke 5
Venray

Polkastraat 13
Venray

Stationsweg 61
Venray

Burg. Janssenstraat 18
Venray

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Adres
Plaats

Eindstraat 4-B
Venray

Mgr. Nolensstraat 12
Venray

Rosmolenweg 4
Oostrum

Lindenlaan 2
Bergen

Arkstraat 6
Venray

Aijenseweg 26-A
Bergen

Eindstraat 2-B
Venray

De Gouden Leeuw 42
Venray

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

VERHUUR BEGELEID

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

VERHUUR BEGELEID

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

Spoorstraat 32
Tienray

Frans Michelsstraat 12
Venray

Kaardebol 25
Venray

Laagheidehof 24
Venray

Stationsweg 49
Venray

Marjolein 11
Venray

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHTDe markt 
trekt aan!

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

Het Heem 4
Venray

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Adres
Plaats

Bosserheide 47
Well

Burg. Janssenstraat 12
Venray

Vullingsstraat 17
Leunen

De Schans 6
Venray

Grotestraat 68
Well

Andantestraat 5
Venray

Gildstraat 36
Holthees

Meerlosebaan 16
Wanssum

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

MET S
UCCES V

ERKOCHT
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BESTAANDE BOUW

Stationsweg 123
Venray

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Andantestraat 19
Venray

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Vicarieweg 23
Leunen

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Dennenoord 6
Venray

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Joke Smitstraat 75
Venray

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Staat hier 
uw pand in 
de volgende 

editie?

Jerusalem 106
Venray

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Hoenderstraat 65-A
Venray

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Fazantstraat 11
Bergen

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Grootdorp 17
Merselo

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Van Berlostraat 2-A
Leunen

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Hoogheidseweg 14
Venray

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Staat hier 
uw pand in 
de volgende 

editie?
Engelenstraat 5

Venray

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Wilhelmina Druckerstr. 10
Venray

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

Blauwververstraat 24
Venray

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Frans Michelstraat 23
Venray

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Pinksterbloem 31
Venray

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Christinastraat 22
Meerlo

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Vicarieweg 82
Leunen

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Pastoor de Botstraat 12
Merselo

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

Henseniusstraat 3 - 3-A
Venray

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Dennenoord 12
Venray

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Laagheidehof 46
Venray

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

Bingelkruid 42
Venray

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Oude Oostrumseweg 28
Venray

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Merseloseweg 67
Venray

MET S
UCCES V

ERKOCHT

St. Antoniusveldweg 17
Venray

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Jerusalem 56
Venray

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Wilh. Sangersstraat 41
Venray

MET S
UCCES V

ERKOCHT

St. Antoniusveldweg 31
Venray

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Tamboerijnstraat 23
Venray

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Stationsweg 177
Oostrum

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Smakterveldweg 15
Venray

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Deken Thielenstraat 13
Venray

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Luitweg 10
Venray

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Grotestraat 70
Well

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Dakdekkerstraat 1
Venray

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Veerweg 19
Broekhuizen

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Koningskaars 5
Venray

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

Stationsweg 146
Oostrum

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Wilh. Sangersstraat 73
Venray

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Mambostraat 28
Venray

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

Kempweg 43-E
Venray

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Julianasingel 36
Venray

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Steenuil 4
Bergen

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

Zevenblad 3
Venray

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

Staat hier 
uw pand in 
de volgende 

editie?



RUIM 190 TRANSACTIES IN DE LAATSTE 6 MAANDEN!

Ger Wijnhovenstraat 14
Tienray

Pieter Breughelstraat 47
Bergen

Eidnstraat 2-A
Venray

Groenekruissingel 44
Bergen

Pastoor Verheggenstr. 30
Blitterswijck

Bingelkruid 57
Venray

Isabellahof 45
Venray

Kroonkruid 23
Venray

Agter de Hoven 14
Wanssum

Kruitweg 4
Venray

De Gouden Leeuw 70
Venray

Kruidenlaan 230
Venray

Matterhornlaan 43
Venray

Bergkampweg 1-H
Overloon

Molenklefweg 1
Venray

Papenbeek 36
Well

Eindstraat 100
Venray

Hulder 2
Maashees

Donkweg 1
Venray

Kerkveld 37
Swolgen

Baansestraat 22
Overloon

Gouden Leeuwpad 13
Venray

Sleutelbloem 10
Venray

Alexanderhof 6
Venray

Allegrostraat 7
Venray

Bingelkruid 45
Venray

Anna Blamanstraat 7
Venray

De Heuvelaar 10
Venray

Wolfskers 12
Venray

Bontekoestraat 8
Venray

Dorpstraat 23
Afferden

Marjolein 43
Venray

Laagheidehof 10
Venray

Kaardebol 26
Venray

Museumlaan 30
Overloon

Berkenstraat 3
Blitterswijck

St. Annalaan 3
Venray

Smakterveldweg 16
Venray

Buitenhof 15
Oostrum

Boterbloem 40
Venray

Patrijsstraat 6
Bergen

Langstraat 160
Venray

St. Vitusstraat 85
Well

Rijksweg-Zuid 37
Wellerlooi

Rosa Manusstraat 44
Venray

Ouverturestraat 32
Venray

Markt 17
Sevenum

Hoekendaal bouwkavel
Bakel

Lavendelheide 14
Venray

Prinses Beatrixstraat 2
Venray

Herderstasje 5
Venray

Hubertusstraat 20
Venray

Oude Oostrumseweg 23
Venray

Peter Janssenweg 10 
Ysselsteyn

Annie Romeinstraat 40
Venray

Eindstraat 64
Venray

Slooyerbroek 27
Horst

Tuinstraat 3
Venray

St. Servatiusweg 30
Venray

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

MET S
UCCES V

ERKOCHT

VERHUUR BEGELEID

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

VERHUUR BEGELEID

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

MET S
UCCES V

ERKOCHT

VERHUUR BEGELEID

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Staat hier 
uw pand in 
de volgende 

editie?

Staat hier 
uw pand in 
de volgende 

editie?

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

MET S
UCCES V

ERKOCHT

Bergkwartier 4
Venray

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

Staat hier 
uw pand in 
de volgende 

editie?


