
Ewijk
Julianastraat 3

In het centrum van Ewijk, naast de kerktoren, ligt dit vrijstaande en sfeervolle jaren ’30 
herenhuis met daaraan vast een werk-/hobbyplaats met opslagruimte van maar liefst 
160m2. Het geheel is perfect geschikt voor degene die op zoek is naar veel hobby- en 
opslagruimte of een combinatie van wonen en werken. Door de grote afmetingen van de 
woning, werkplaats en overkapping biedt het object talloze mogelijkheden. 
De woning heeft een grote woonkamer, een woonkeuken, 5 slaapkamers en meerdere 
grote werk- en opslagruimtes achter de woning en ligt midden in het centrum van 
Ewijk op fietsafstand van het centrum van Beuningen en op een paar autominuten van 
Nijmegen af.



Welkom bij Buiten makelaars

Wij danken u voor de getoonde 
belangstelling in deze woning. 
Uiteraard kan het zo zijn dat bepaalde 
vragen over deze woning nog niet 
door de brochure beantwoord wor-
den. Met vragen over de woning of 
over uw financiële mogelijkheden voor 
de aankoop bent u bij ons van harte 
welkom.

Buiten is ‘meer dan makelaars’; een 
allround makelaardij waar kwaliteit en 
persoonlijke aandacht voorop staan. 
Wij nemen de tijd voor u en kunnen 
u begeleiden van start tot afronding. 
De diensten die wij leveren stemmen 
wij af op uw wensen. Van gerichte 
opdracht tot de volledige uitvoering 
van complexe projecten. Natuurlijk 
laten wij ons op alle vakgebieden 
bijstaan door de beste experts. Ons 
werkgebied is de regio Nijmegen tot 
en met Arnhem en het land van Maas 
en Waal. 

U bent van harte welkom bij
Buiten Makelaars & Adviseurs

In een persoonlijk gesprek kunnen 
wij uw wensen inventariseren en een 
scherpe offerte aanbieden. Dit kan 
ook in de avonduren of in het week-
end. Bij u thuis of bij ons op kantoor. 
U zegt het maar!

Professionele ondersteuning
Bij Buiten makelaars kunt u rekenen 
op professionele ondersteuning op het 
gebied van woningmakelaardij, taxaties 
en vastgoedbeheer. Tevens werken wij 
intensief samen met onze partners van 
D’n Bond op het gebied van architec-
tuur, financiële dienstverlening en 
accountancy (www.dnbond.nl). 
Wij adviseren en helpen u graag op 
het gebied van:
- aankoop woningen
- verkoop woningen
- taxaties woningen
- taxaties bedrijfsonroerend goed
- bouwtechnokeuringen
- beheer van verenigingen van 
eigenaren
- energie prestatie advies (wij verzor-
gen uw energie label)

Zekerheid met een VBO 
Makelaar
Wij zijn ervan overtuigd dat wij onze 
courtage altijd terugverdienen en u 
hebt de zekerheid, dat u niet te duur 
koopt en dat uw nieuwe woning 
verkregen wordt met de zekerheid 
van kennis, expertise en ervaring van 
professionele, gecertificeerde VBO 
Makelaars. Wij werken met Algemene 
Consumenten Voorwaarden, opge-
steld in samenwerking met Vereniging 
Eigen Huis en de Consumentenbond.

Meer informatie
Wilt u meer informatie of een 
afspraak? Stuur ons een e-mail, bel of 
schrijf ons. Wij presenteren u graag 
onze werkwijze en onze marketing-
instrumenten en het resultaat voor 
u! Uiteraard verzorgen wij graag een 
GRATIS WAARDEBEPALING van uw 
woning.

Buiten Makelaars en Adviseurs

Edith Piafstraat 110
6663 MA Lent

T   024-3888958
E   info@buiten.nu
I    www. Buiten.nu

Henrike van der Werf
Wietse van Dijk
register-makelaar/taxateur o.z.
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Begane grond: 

Via de voordeur kom je in de hal met 
toilet. Daarna volgt de grote woon-
keuken met een op maatgemaakte 
keuken. Achter de dubbele open-
slaande deuren bevindt zich de lichte 
woonkamer met grote ramen. Via de 
ensuite deuren met inbouwkasten kom 
je in de eetkamer die weer toegang 
tot de keuken heeft. De keuken grenst 
aan een gang met de achterdeur. Daar 
bevindt zich het oude kantoortje en 
een bijkeuken met toilet en toe-
gang tot de kelder en de zijtuin, een 
binnenplaats. 

Aan achterzijde een grote overkapte 
ruimte waar plaats is voor meer-
dere voertuigen. Aangrenzend de 
werkplaats van ca. 10,5x7,7m, een 
bergruimte van ca. 5x7,7m en een 
bergruimte van ca. 2,4x15,7m. 
Hierboven is een grote zolderruimte.

1e verdieping: 

Grote overloop met gang. Badkamer 
heeft een wellness douche, een ligbad 
en witgoed aansluitingen.
Op deze verdieping bevinden zich 5 
grote lichte slaapkamers waarvan 2 een 
inbouwkast hebben en 1 een wastafel. 

Zolder:

Over de hele woning is de grote zolder. 
Deze zolder is via een vaste trap te 
bereiken en heeft een aparte eenvou-
dige slaapkamer.

Tuin:

Achter de linkerzijde van het huis 
bevindt zich de bedrijfsruimtes. Eerst 
een grote overkapping met daarach-
ter de grote bedrijfsruimte met een 
zolderverdieping. Daarachter bevindt 
zich de diepe tuin met ook weer een 
overkapte ruimte. De tuin ligt lekker 
vrij en rustig.
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Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 14 december 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Algemeen woning informatie:

- bij de gemeente loopt een procedure om de bestemming te wijzigen in wonen, momenteel is dat detailhandel met wonen;
- Bouwjaar ca. 1935, inhoud ca. 850 m3, woonoppervlakte ca. 240 m2, gebouwgebonden buitenruimte ca. 2 m2, overige     
inpandige ruimte ca. 18 m2, externe bergruimte ca. 160 m2;
- Groot perceel van 87 4m2 met besloten achtertuin. Van dit perceel is 172 m2 in erfpacht van de gemeente;
- De begane grond is voorzien van dubbelglas, CV-ketel Nefit Topline van ca. 2008, er is een elektrische boiler voor warm 
water, het energielabel is F;
- Parkeergelegenheid op het terrein en voor de deur;
- Alle voorzieningen binnen bereik zoals winkels, scholen, en openbaar vervoer.

Bouwkundige risico’s
Indien de woning gebouwd is in de perioden tussen 1963-1993 zijn er mogelijkerwijze asbesthoudende materialen verwerkt. 
Bij de eventuele verwijdering van deze materialen dienen op grond van de geldende milieuregeling speciale maatregelen 
genomen te worden, die extra kosten met zich meebrengen. In de koopakte wordt dan door ons hierover de navolgende 
clausule opgenomen:”Aan koper is bekend dat er mogelijk asbest is verwerkt in de onroerende zaak. Koper aanvaardt de 
mogelijke aanwezigheid van de materialen in het verkochte en vrijwaart verkoper van enige aanspraak uit dien hoofde.”

Algemeen:
Hoewel deze verkoopinformatie met de groots mogelijke zorg is samengesteld, blijft de mogelijkheid bestaan dat er fouten, 
afwijkingen of onvolledigheden in de omschrijving aanwezig zijn. Noch de verkoper noch ons kantoor aanvaarden in dit 
geval enige aansprakelijkheid. De koper wordt er uitdrukkelijk op geattendeerd, dat ook een eventuele opsomming van 
gebreken niet betekent, dat de eigenaar en/of verkoopmakelaar garandeert, dat het object voor het overige vrij is van 
gebreken. Bij het vermelden van maten die zijn overgenomen uit tekeningen, kan de maatvoering afwijken van de werkelijk-
heid. Hieraan kan door koper geen enkel recht worden ontleend.









VBO Makelaar: voor al uw huiswerk
U heeft kennis gemaakt met een 
van onze deskundige VBO-make-
laars. Uw makelaar is aangesloten 
bij VBO Makelaar (Vereniging Be-
middeling Onroerend Goed), een 
actieve brancheorganisatie voor 
makelaars in onroerend goed. 

De circa 1000 aangesloten makelaars 
stellen u als consument centraal en wij 
weten dat onze makelaars staan voor 
kwaliteit en betrouwbaarheid. Niet 
iedere makelaar kan zich zomaar aan-
sluiten bij VBO Makelaar. Er zijn strenge 
eisen opgesteld waaraan de makelaar 
moet voldoen. En als hij eenmaal lid is, 
dient hij zich aan belangrijke verplich-
tingen te houden. Een zekerheid waar-
aan u (voor)rechten ontleent.

Waarom een VBO-makelaar?
Waarom juist een VBO-makelaar? We 
geven u alvast één goede reden: wo-
ningkopers en -verkopers zijn aanzien-
lijk voordeliger uit als ze zaken doen 
met een VBO-makelaar. Zij leveren de 
beste diensten voor een aantrekkelijk 
tarief. Met het marketingpakket van 
VBO Makelaar brengt uw makelaar uw 
huis bovendien snel en goed onder de 
aandacht van een breed publiek. Maar 
we hebben meer goede redenen... 

VBO uitwisselingssysteem
Uw makelaar is onderdeel van een net-
werk van VBO-makelaars. Zij wisselen 
onderling actuele informatie uit waar-
door u snel op de hoogte bent van wat 
er speelt. Bovendien staat uw woning 
op www.vbo.nl, een groeiende hui-
zensite met 20.000 unieke bezoekers 
per dag en een database van inmiddels 
meer dan 15.000 huizen.  

Actuele huizen- en marktkennis 
Regels, wetgeving en trends wijzigen 
continu, de makelaar moet up-to-date 
blijven om optimale kwaliteit te kun-
nen garanderen. De VBO-makelaar is 
goed opgeleid en houdt zijn vakkennis 
op peil met de verplichte Permanente 
Educatie trainingen. 

Deeldiensten
U kiest ervoor dat de VBO-makelaar 
de complete vastgoedbemiddeling 
regelt, van begin tot eind. Of dat u 
gebruik maakt van afzonderlijke dien-
sten van de VBO-makelaar. Alleen het 
koopcontract opstellen bijvoorbeeld, 
of onderhandelen met geïnteresseerde 
kopers. U kunt dan zelf de rondleiding 
door uw woning verzorgen. Zo stelt u 
samen met uw makelaar het diensten-
pakket samen waarvan u gebruik wilt 
maken en bespaart u op de kosten!

Klant- en servicegericht
De VBO-makelaar is klantgericht, 
luistert naar uw wensen, neemt ruim-
schoots de tijd voor u en kan desge-
wenst alle zaken uit handen nemen.

APK voor vastgoed
VBO Makelaar werkt samen met een 
landelijk netwerk van betrouwbare 
en deskundige aanbieders van wo-
ningkeuringen. Met een betrouwbare 
en deskundige keuring, heeft u zeker-
heid over de bouwkundige staat van uw 
droomhuis. Zo komt u niet voor ver-
rassingen te staan.

Snel en goed met eigen taxatie-
netwerk
VBO Makelaar beschikt ook over een 
eigen kwalitatief hoogstaand taxatie-
netwerk. U kunt on-line, dus snel, een 
taxatierapport aanvragen.

Uw VBO-makelaar biedt zeker-
heid 
Uw VBO-makelaar is gehouden aan de 
gedragscode van VBO Makelaar en de 
algemene consumentenvoorwaarden 
(opgesteld i.s.m. Vereniging Eigen Huis 
en de Consumentenbond). 

Hoogst haalbare erkenning
De VBO is gecertificeerd volgens Euro-
pese norm EN 17024. De persoonscer-
tificatie garandeert de vakbekwaamheid 
van uw makelaar. Deze certificeringre-
geling is als enige in Nederland geaccre-
diteerd bij de Raad voor Accreditatie, 
de hoogst haalbare erkenning. Als het 

om iets waardevols als uw woning gaat, 
kunt u maar beter met de beste partij 
in zee gaan.

Brancheorganisatie met initiatief
Zo was de ‘3 dagen bedenktijd’, die nu 
wettelijk is geregeld, een initiatief van 
VBO Makelaar. Uw makelaar is aange-
sloten bij een brancheorganisatie die 
initiatief durft te tonen en staat voor 
het consumentenbelang. 

Verzekering
Al onze VBO-makelaars zijn verplicht 
verzekerd tegen beroepsaansprakelijk-
heid. Dit is ook in uw belang.

Klachtenbehandeling
Mocht u toch een klacht hebben, dan 
kunt u altijd terecht bij de afdeling 
klachtenbehandeling van VBO Makelaar 
die voortdurend werkt aan de kwaliteit 
van dienstverlening van haar leden. Een 
onafhankelijk tuchtcollege ziet toe op 
het handelen van onze makelaars.   

Geschillencommissie voor extra 
zekerheid
Bent u toch niet tevreden? Dan kunt u 
zich richten tot de Geschillencommis-
sie Makelaardij van de Stichting Geschil-
len Commissie, waarbij VBO Makelaar 
is aangesloten. Deze geschillencommis-
sie is laagdrempelig, goedkoop en snel 
behandelt de civielrechtelijke kant van 
de klacht. 

Meer informatie over de branche-
organisatie:
VBO Makelaar 
Braillelaan 6
2289 CM Rijswijk
Tel: 070 345 87 03
E-mail: vbo@vbo.nl
Website: www.vbo.nl
 
De VBO Makelaar, 
thuis in uw regio
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