
Vrijstaande 
droomwoning!
HUIZEKAMPLAAN 13, BEESD

Renovaties uitgevoerd in 2022!



Meer weten over Buitenstate? Bekijk onze website

Blijf op de hoogte en volg ons op Instagram

De makelaars
van uw Buitenstate
Onze makelaars helpen u graag met al uw vragen over de woning. 
Bel 0345 63 21 00 of mail naar mark@vanekerenkuiper.nl.

Midden in het werkgebied! 


U bent van harte welkom voor een kop koffie 


in onze twee moderne kantoren op goed 
bereikbare locaties in Leerdam en Gorinchem.

Flexibel en goed bereikbaar! 

Onze 6 makelaars zijn flexibel en goed 
bereikbaar, waardoor u altijd snel terecht kunt, 
ook ‘s avonds en in het weekend. Ook een 
vrijblijvende waardebepaling van uw woning.

Wat is een Buitenstate? 

Als het aankomt op verkoop van woonboerderijen, 
monumentale objecten, landhuizen en andere bijzondere 
panden, wordt er meer specialisme verwacht van de makelaar. 
Dat beseffen wij ons ook. Buitenstate is een landelijk 
samenwerkingsverband tussen makelaars die gespecialiseerd 
zijn in de begeleiding van aankoop en verkoop van onder 
andere vrijstaande woningen in het buitengebied.

Lees deze brochure voor de ins en outs van de woning. 
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vanekerenkuiper.nl/buitenstate

https://www.vanekerenkuiper.nl/diensten/buitenstate


Kenmerken

Open keuken 
voorzien van 
diverse 
inbouwapparatuur.

Objectgegevens

Vraagprijs € 795.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning vrijstaande woning

Aantal kamers 5

Inhoud 910 m³

Perceeloppervlakte 636 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

234 m²

Bouwperiode 1982

Ligging aan rustige weg, in woonwijk
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Omschrijving
Scandinavisch meets klassiek! Comfortabel wonen en leven in deze vrijstaande villa. 




- Genieten van een haardvuurtje en een woonkeuken

- Ruimtelijke- en praktische indeling; instapklaar

- Grote tuin rondom het huis, met oprit en garage

- 3 slaapkamers & ca. 234 m² woonoppervlak!

Geniet van de rustige ligging 
van deze woning!
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Een goede kop koffie in deze living is echt een 
feestje. Het woonhuis straalt in alle opzichten 
karakter en warmte uit en voelt als een ultieme 
warme jas! De praktische-, net afgewerkte en grote 
vertrekken zorgen voor een ruimtelijke beleving. Er is 
onder andere een ruime living met prachtige houten 
vloer, een moderne open haard, een schuifpui naar 
buiten en een woonkeuken aanwezig. Daarnaast 
biedt de woning een praktische bijkeuken, een 
inpandige garage, een werkkamer op de begane 
grond, 







3 slaapkamers (waarvan 1 met jacuzzi!), een 
badkamer en een 2e separaat toilet. Eén 
slaapkamer is gemakkelijk op te splitsen in twee 
slaapkamers.




De tuin is rondom de woning gelegen op het 
zuidwesten op een mooi perceel op een rustige 
locatie in Beesd, een dorp met veel faciliteiten. 




Kortom: luxe en comfort gecombineerd met rust en 
idyllisch, op een centrale locatie in het land. 























De globale indeling:




Begane grond: 

Entree; hal met trap naar boven, toegang tot het 
toilet en de meterkast en de extra kamer welke nu 
dienst doet als werkkamer. De living heeft een 
prachtige houten vloer, een moderne open haard, 
veel lichtinval door de mooie raampartijen en biedt 
toegang tot de tuin. De open keuken met riant 
kookeiland tref je de volgende inbouwapparatuur; 
een vaatwasser, 5-pits gasfornuis, een stoomoven, 
een normale oven, een afzuigkap en een koelkast. In 
de bijkeuken zijn de witgoedaansluitingen geplaatst 
en is er nog een losse waterkraan voor eventueel 
een extra koelkast, vanuit de bijkeuken bereik je een 
afgesloten bergruimte waar de verdeler voor de 
vloerverwarming is geplaatst. 




Eerste verdieping: 

De prachtige trap naar deze verdieping brengt je op 
de overloop. De overloop biedt toegang tot de 3 
slaapkamers, de badkamer, een separaat toilet, een 
bergruimte en een afgesloten kamer met de trap 
naar de zolderverdieping. De 2 slaapkamers welke 
aan de buitenzijde zijn gelegen zijn voorzien van 
knieschotten met veel bergruimte, prachtige houten 
balkenplafonds en de grootste slaapkamer heeft 
zelfs een jacuzzi! De badkamer en 3e slaapkamer 
zijn extra ruim door de dakkapel. 





De badkamer beschikt over een bidet, een dubbele 
wastafel, een inloopdouche met o.a. heerlijke 
massagestralen. De ruimte wordt verwarmd door 
middel van elektrische vloerverwarming en een 
designradiator. 




Zolder: 

Hier bevindt zich de CV-ketel en op dit moment zijn 
er 2 dakramen voor voldoende lichtinval. Door 
middel van het plaatsen van een dakkapel is er op 
deze verdieping gemakkelijk minstens 1 extra 
slaapkamer te creëren. 




Garage: 

De volledig geïsoleerde garage is voorzien van 
verwarming en elektra en biedt ruimte voor 2 auto's. 

Buiten:

- De oprit biedt ruimte voor het parkeren van 2 
auto's.

- Vanuit de voortuin is de woning via zowel de 
voordeur als de garagedeuren te betreden.

- De bomen en planten zijn onlangs grondig 
gesnoeid, hier komen in de bloeiperiode onder 
andere prachtige magnolia's uit. 



Renovatie uitgevoerd in 2022:

- De gehele woning is van binnen opnieuw geschilderd.

- Op de 1e verdieping is een nieuwe vloer gelegd.

- Nieuwe raambekleding welke achterblijft in de woning.

- Het lood van het dak en rondom de schoorsteen zijn vervangen.

- De nok is gerenoveerd.

- Alle radiatoren (op de keuken na) zijn vervangen. 




Algemeen:

- De woning is voorzien van een alarminstallatie. 

- Op de begane grond bevindt zich grotendeels vloerverwarming naast de radiatoren. 




Ligging:

Beesd (gemeente West Betuwe) ligt centraal in het Betuwse rivierenlandschap aan de rivier De Linge. Het vriendelijke dorp 
beschikt over een gevarieerd aanbod van winkels waaronder een supermarkt en enkele gerenommeerde speciaalzaken; u 
kunt uitgebreider winkelen in het nabij gelegen Geldermalsen of Leerdam. Beesd kent een actief verenigingsleven en heeft 
goede voorzieningen op het gebied van onderwijs, recreatie en sport, een schitterend dorpscentrum (beschermd 
dorpsgezicht) en een fraai aangrenzend landgoed "Mariënwaerdt” met uitgebreide recreatieve mogelijkheden. Beesd is 
gunstig gesitueerd ten opzichte van belangrijke Oost-West (A15) en Noord-Zuid (A2) verbindingen waardoor steden als 
Arnhem, Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven binnen een uur te bereiken zijn. Het NS-station van Beesd is op 5 minuten 
fietsen van de woning gesitueerd. Vanuit dit station is er elk half uur een verbinding met Geldermalsen/Dordrecht.
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Grote raampartijen en 
veel licht, dat maakt 
deze woonkamer extra 
ruimtelijk.
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Met een goede kop koffie in de 
ochtend wakker worden in deze 
heerlijke leefkeuken. 
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Bekijk uw

Bekijk de woning  >

nieuwe
droomwoning
op de website!
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Plattegrond

Even binnenkijken? 

Klik hier om de 3D-Plattegrond 

te bekijken.
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Plattegrond
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Plattegrond
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Kadastrale kaart
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Locatie op de kaart

Woont u binnenkort 
op deze locatie?”
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Aantekeningen
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Stappenplan

Een woning kopen doet u niet zomaar. Tenminste, niet iedereen. Welke stappen moeten 

er nu worden doorlopen? Wij vertellen u de 5 stappen naar uw droomwoning.

Enthousiast geworden? 
Dan is het tijd om
door te pakken!
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Het geld 

regelen voor uw 
droomhuis 

doet u niet alleen.

Maak nu een afspraak voor een gratis 

1e hypotheek-gesprek. Bel ons op 0183 67 29 99, 

of mail naar hypotheken@vanekeren.nl
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Interesse in de woning? 
Neem contact met ons op.
Mark of Madelon staan u graag te woord.

Dalem-Gorinchem Leerdam
Beatrixlaan 2a

4213 CJ  Dalem



0183 67 29 92

Voorwaartsveld 5a

4142 DA  Leerdam



0345 63 21 00
info@vanekerenkuiper.nl
vanekerenkuiper.nl


