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Een woning waar je zo in kan trekken, uitstekend onderhouden, volledig geïsoleerd én 
gemoderniseerd. De woning is gelegen in de kindvriendelijke wijk Beekenoord in Westervoort. Met het 
centraal station en het winkelcentrum op nog geen kilometer afstand is de locatie geliefd. Ook op de 
keuken is niet bespaard gebleven: natuurstenen bladen, hoogwaardige apparatuur en zelfs een 
ingebouwde quooker. In 2018 is de badkamer voor een groot gedeelte vernieuwd en is er een nieuwe 
vloer gelegd op de eerste verdieping. De tuin is fraai aangelegd en de openslaande deuren maken het 
mogelijk om je keuken bij de tuin te betrekken. De tweede verdieping heeft zelfs nog een vierde 
slaapkamer, waar je gemakkelijk je thuiskantoor van kan maken, om daarna uit te rusten op het riante 
dakterras van circa 25 m2. Kortom: ware luxe. En dat in een gezellige wijk met alle nodige 
voorzieningen in de omgeving. 




Omgeving:

Beekenoord is een bekende locatie in Westervoort waar een fraaie nieuwbouwwijk is gerealiseerd. Het 
is gelegen aan de rand van Westervoort op enkele minuten afstand van het NS-station en ook vanaf de 
A12, A50 en A18. Het is een kindvriendelijke wijk met speelvoorzieningen.

info



BEGANE GROND

Ruime entree met inbouwkast, bergkast, toilet met fontein en de meterkast. Open en 

lichte woonkamer met een erker aan de westzijde. Moderne keuken met kookeiland, 

hoogwaardige apparatuur, keramische kookplaat, vaatwasser, koelkast, ingebouwde 

vriezer, inbouwkoffiemachine, oven met magnetronfunctie en quooker. Via de keuken is 

de bijkeuken te bereiken, voorzien van een inbouwkast met schuifdeuren en de deur 

naar de riante garage. 







Lichte en ruime overloop, twee bergkasten op de overloop en drie royale slaapkamers. 

Allen voorzien van een hor. De vernieuwde en onderhoudsvriendelijke badkamer heeft 

een brede inloopdouche, toilet en dubbele wastafel met laden eronder.

1e verdieping







2e verdieping: via de vaste trap te bereiken. Ruime en lichte overloop, aparte ruimte voor 

de was apparatuur, opstelplaats voor de WTW-unit en de omvormer voor de 

zonnepanelen. Via de deur op de overloop is het balkon op het zuiden te bereiken. 





3e verdieping: te bereiken middels de vlizotrap; bergzolder van circa 20m2.

2e & 3e verdieping





over ons
Ron Pieters Makelaardij is onderscheidend, net een beetje anders en eigentijds in haar 

manier van makelen. Kwaliteit en persoonlijk contact staat voorop bij dit 

makelaarskantoor gevestigd in het centrum van Huissen. Ron Pieters en Manouk 

Kloppenburg vinden het belangrijk om regelmatig goed contact te houden met de 

klanten. Ze zijn informeel benaderbaar, luisteren echt naar hun klanten en daardoor 

kunnen zij een uitstekend resultaat behalen bij het bemiddelen bij een verkoop of 

aankoop van een woning. Wij besteden veel aandacht en tijd aan u, dit vinden wij erg 

belangrijk in zo’n spannende periode.  Natuurlijk zijn de makelaars van het kantoor 

kritisch, deskundig en volledig gecertificeerd, waardoor u altijd een kwalitatief goed 

advies krijgt. Een eerlijk en duidelijk advies is waardevol bij het maken van zo’n 

ingrijpende beslissing als een huis (ver)kopen.


Eigentijds met verstand van zaken.



KENMERKEN
Bouwjaar

Woonoppervlakte

Buitenruimte

Garage

Aantal slaapkamers

Verwarming

Warm water

Isolatie




Zonnepanelen

Energielabel

2010

164 m²

120 m²

26 m2


4

Via stadsverwarming


-Via stadsverwarming

volledig geisoleerd en voorzien van HR

++ beglazing

18 stuks
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Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden NVM en Ron Pieters Makelaardij van toepassing.

Deze brochure is met zorg samengesteld, u kunt hier echter geen rechten aan ontlenen.


