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Omschrijving 

 
IN EEN RUSTIGE WOONSTRAAT GELEGEN ROYALE EENGEZINSWONING MET ZONNIGE TUIN 

MET STENEN BERGING EN HANDIGE ACHTERINGANG. HET BETREFT HIER EEN IDEALE 

GEZINSWONING MET 3 VOLWAARDIGE WOONLAGEN EN MOGELIJKHEID VOOR HET 

REALISEREN VAN MAAR LIEFST 5 SLAAPKAMERS. DE WONING IS STRAK AFGEWERKT EN 

HEEFT EEN MODERNE KEUKEN EN BADKAMER. INSTAPKLARE EN IDEALE STARTERSWONING 

MET EEN ENERGIELABEL B.  

  

WELKOM bij de Constantijnstraat 13 te Andelst  

De entree van de woning is te bereiken vanuit de fraai aangelegde voortuin. Zeer ruime hal 

met trapopgang naar de 1e verdieping, modern wandtoilet, meterkast, handige 

provisie/trapkast en toegang naar de woonkamer.  

  

WOONKAMER  

Sfeervolle en tuingerichte woonkamer aan de achterzijde van de woning. In de achtergevel zijn 

grote raampartijen tot aan de grond geplaatst. Hierdoor is er volop lichtinval in de woning en 

fraai zicht over de tuin. Tevens is er een toegang vanuit de woonkamer naar het zonneterras 

en de tuin. De woonkamer heeft voldoende ruimte voor een grote zithoek en 6-persoons 

eethoek.  

  

OPEN KEUKEN  

Aan de voorzijde van de woning is de open keuken gesitueerd. De keuken is in een 

hoekopstelling geplaatst en heeft een kook-schiereiland. Uiteraard is de keuken van alle 

inbouwapparatuur voorzien, te weten: koelkast, vrieskast, combimagnetron, vaatwasser, 5-

pits gaskookplaat met wokbrander en vrijhangende afzuigschouw. De keuken is ook voorzien 

van een handige carrouselkast en granieten aanrechtblad. Vanuit de keuken is er fraai zicht 

over de Constantijnstraat.  

  

EERSTE VERDIEPING  

Via de trapopgang vanuit de hal is de 1e verdieping te bereiken. Overloop met toegang naar 2 

slaapkamers aan de voorzijde van de woning. Deze slaapkamers (circa 6 m2) zijn beide 

voorzien van een handige schuifwandkast. Aan de achterzijde is een grote slaapkamer (circa 

21 m2) over de volle breedte van de woning. Oorspronkelijk waren dit 2 slaapkamers, op 

eenvoudige wijze is dit weer terug te brengen naar de oorspronkelijke situatie (beide deuren 

zijn nog aanwezig). Deze slaapkamer is ook voorzien van een grote schuifwandkast.  

  

BADKAMER  

Lichte en moderne badkamer met een inloopdouche met glaswand, 2e wandtoilet, 

designradiator en vaste wastafel met meubel.   

  

TWEEDE VERDIEPING  

De 2e verdieping is middels een vaste trap te bereiken. Praktische 2e verdieping met 

wasmachine- en drogeraansluiting, opstelling Remeha HR CV-combiketel (bouwjaar 2013) en 

keukenblokje met spoelbak. Deze verdieping is tevens voorzien van 2 dakvensters en heeft 

veel bergruimte. Ook is het mogelijk om een extra (slaap/werk)kamer op deze verdieping te 

realiseren.   
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TUIN MET BERGING  

De zonnige achtertuin is onderhoudsvriendelijk aangelegd met fraai straatwerk en een grote 

border. Aan de achtergevel is een groot zonneterras. Tevens is er aan de achtergevel een 

kleine overkapping boven de entree. Grenzend aan de berging is een verhoogd 2e zonneterras 

voorzien van vlonderplanken. De stenen berging is aan de achterzijde van de tuin geplaatst. 

De berging heeft een groot raampartij tot aan de grond, waardoor er veel lichtinval in de 

berging is. Uiteraard is de berging ook voorzien van elektra. De achtertuin is ook te bereiken 

middels een handige achteringang. De diepe voortuin is mooi aangelegd met borders met een 

groene uitstraling.  

  

LIGGING  

Deze woning is aan rustige woonstraat in Andelst gelegen. 2 Kinderspeelplaatsen zijn op 

loopafstand van de woning gelegen. Het dorp Andelst gaat over in het dorp Herveld. Andelst 

en Herveld zijn dan ook nauw met elkaar verbonden. Het centrum van Herveld is in circa 3 

fietsminuten te bereiken. In Herveld zijn o.a. een dorpshuis (De Hoendrik) en alle 

voorzieningen voor de dagelijkse boodschappen aanwezig. Zo is er o.a. een Coop-supermarkt, 

een drogisterij, bloemisterij, restaurant en cafetaria aanwezig. Ook zijn er 2 basisscholen in 

Herveld gevestigd. Het voortgezet onderwijs (VMBO t/m Atheneum) is in Zetten op circa 11 

fietsminuten afstand gelegen.  

Via de N-836 is het treinstation Zetten-Andelst in circa 7 fietsminuten te bereiken. De oprit van 

de A-15 is in circa 3 autominuten te bereiken. Via de A-15 is er een snelle ontsluiting naar de 

nabijgelegen steden Arnhem, Nijmegen, Wageningen en Tiel.  

  

INDELING  

Begane grond: Entree, hal, wandtoilet, meterkast, trapopgang naar 1e verdieping, trapkast, 

woonkamer met toegang naar tuin, open keuken.  

1e Verdieping: Overloop, 3 slaapkamers voorzien van vaste schuifwandkasten, badkamer.  

2e Verdieping: Via vaste trap te bereiken 2e verdieping met wasmachine- en 

drogeraansluiting, opstelling CV-ketel, keukenblokje met spoelbak, 2 dakvensters en 

bergruimte.  

  

BIJZONDERHEDEN  

- Instapklare en strak afgewerkte woning met moderne keuken en badkamer.  

- Mogelijkheid voor 5 slaapkamers.  

- Grote raampartijen in de woonkamer.  

- Fraai aangelegde voortuin.  

- De achtertuin heeft een handige achteringang.   

- Grotendeels voorzien van kunststofkozijnen.  

- Waterkraan met spoelbak aan achtergevel.   

- Energielabel B.  

- Het dak aan de voorzijde is uitstekend geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen.  

- Stenen berging van circa 9 m2.  

- Gedeeltelijk voorzien van screens.  

- Voldoende parkeergelegenheid in directe omgeving.   

- 2 Kinderspeelplaatsen op loopafstand van de woning.  

- Op korte fietsafstand van het centrum van Herveld.
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Kenmerken 
 
Object gegevens 

Soort woning Eengezinswoning 

Type woning Tussenwoning 

Bouwjaar 1977 
   

 
Maten object 

Aantal kamers 5 kamers 

Aantal slaapkamers 3 slaapkamer(s) 

Inhoud woning 361 m3 

Perceel oppervlakte 142 m2 

Gebruiksoppervlakte 

woonfunctie 

105 m2 

   

 
Details 

Ligging Aan rustige weg, in woonwijk 

Bijzonderheden Gedeeltelijk gestoffeerd 

Schuur / berging Vrijstaand steen 

Kabel Nee 

Buitenzonwering Ja 
   

 
Energie 

Energielabel B 

Isolatie Vloerisolatie, Dubbel glas, HR-glas 

Verwarming C.V.-Ketel 

Warmwater C.v.-ketel 

C.V.-ketel Remeha HR CV-combiketel (Gas gestookt combiketel uit 

2013, eigendom) 
   

 
Tuin gegevens 

Tuin Achtertuin, voortuin 

Tuin diepte (cm) 997 

Tuin breedte (cm) 585 

Hoofdtuin Achtertuin 

Positie Noord, West 

Kwaliteit Verzorgd 
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Kaart van het Kadaster 
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Kadastrale gegevens 
Adres Constantijnstraat 13 
Postcode / Plaats 6673 WX  Andelst 
Gemeente Valburg 
Sectie / Perceel G / 1018 
Oppervlakte 142 m2 
Soort Volle eigendom 
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Locatie 
 
Adres gegevens 
Adres Constantijnstraat 13 
Postcode / plaats 6673 WX  Andelst 
Provincie Gelderland 

 
Locatiekaart 

 



 
 

 

 

Constantijnstraat 13 - 6673 WX  Andelst 

Ras Makelaars 
Hoofdstraat 50 

6671 CE, ZETTEN 
Tel: 0488-420044 

E-mail: info@rasmakelaars.nl 
www.rasmakelaars.nl 

Lijst van zaken 
 

 

 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Woning 
Interieur 

Verlichting, te weten:     

- Inbouwspots/dimmers     

- Opbouwspots/armaturen/lampen/dim

mers 

    

- Losse (hang)lampen     

- boven eettafel, rest van losse 

lampen/spots gaan mee 

    

-      

(Losse)kasten, legplanken, te weten:     

- Slaapkamers vaste grote schuifkasten     

-      

Raamdecoratie/zonwering binnen, te weten:     

- Gordijnrails     

- Gordijnen     

- Overgordijnen     

- Vitrages     

- Rolgordijnen     

- Lamellen     

- Jaloezieën     

- (Losse) horren/rolhorren     

-      

-      

Vloerdecoratie, te weten:     

- Vloerbedekking     

- Parketvloer     

- Houten vloer(delen)     

- Laminaat     

- Plavuizen     

-      

-      

(Voorzet) openhaard met toebehoren     

Allesbrander     

Houtkachel     

(Gas)kachels     
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Designradiator(en)     

Radiatorafwerking     

Overig, te weten: 
    

- Spiegelwanden     

- Schilderij ophangsysteem     

-      

-      

 
Keuken 

    

Keukenblok (met bovenkasten)     

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten: 
    

- Kookplaat     

- (Gas)fornuis     

- Afzuigkap     

- Magnetron     

- Oven     

- Combi-oven/combimagnetron     

- Koelkast     

- Vriezer     

- Koel-vriescombinatie     

- Vaatwasser     

- Quooker     

- Koffiezetapparaat     

-      

-      

Keukenaccessoires, te weten:     

-      

-      

 
Sanitair/sauna 

    

Toilet met de volgende toebehoren:     

- Toilet     

- Toiletrolhouder     

- Toiletborstel(houder)     

- Fontein     

-      

-      

Badkamer met de volgende toebehoren:     

- Ligbad     

- Jacuzzi/whirlpool     

- Douche (cabine/scherm)     

- Stoomdouche (cabine)     
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

- Wastafel     

- Wastafelmeubel     

- Planchet     

- Toiletkast     

- Toilet     

- Toiletrolhouder     

- Toiletborstel(houder)     

-      

-      

Sauna met toebehoren     

     

 
Exterieur/installaties/veiligheid/energiebesparing 

   

Schotel/antenne     

Brievenbus     

(Voordeur)bel     

Alarminstallatie     

(Veiligheids)sloten en overige 

inbraakpreventie 

    

Rookmelders     

Screens/rolluiken     

CV met toebehoren     

(Klok)thermostaat     

Warmwatervoorziening, te weten: 
    

- Via CV-installatie     

- Boiler     

- Close-in boiler     

- Geiser     

-      

-      

Mechanische ventilatie     

Luchtbehandeling     

Airconditioning met toebehoren (aantal: 

………) 

    

Isolatievoorzieningen (voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten: 

-      

-      

Telefoonaansluiting/internetaansluiting     

Veiligheidsschakelaar wasautomaat     

Waterslot wasautomaat     

Zonnepanelen     
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 Blijft 
achter 

Gaat 
mee 

Kan worden 
overgenomen 

n.v.t. 

Tuin 
    

Inrichting 
    

Tuinaanleg/bestrating     

Beplanting     

     

Verlichting/installaties 
    

Buitenverlichting     

Tijd- of schemerschakelaar/bewegingsmelder     

     

 
    

Bebouwing 
    

Tuinhuis/buitenberging     

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging     

(Broei)kas     

     

     

 
    

Overig 
    

Overige tuin, te weten: 
    

- (Sier)hek     

- Vlaggenmast(houder)     

-      

-      

 

Overig 
    

Zijn er zaken die geen eigendom zijn van 

verkoper omdat er sprake is van een 

leasecontract. Zo ja, neemt verkoper de 

zaak mee of moet het betreffende 

contract worden overgenomen? 

Ja Nee Gaat mee Moet 
worden 
overgen

omen 

CV/geiser/boiler     

Keuken/tuin/kozijnen     

Intelligente thermostaten e.d.     

Stadsverwarming     

Zonnepanelen     

     

     

Bijlage(n) over te nemen contracten: 
    

-  

-  

 

 



 
 

 

Belangrijke informatie behorende bij de 

objectinformatie van Ras Makelaars  

 

Onderzoeksplicht koper 

De objectinformatie beoogt geen uitputtende lijst te geven met betrekking tot mogelijk 

aanwezige gebreken in de woning. De informatie die is vermeld is verkregen van de 

eigenaar/verkoper en uit eigen waarnemingen ter plaatse en heeft als bedoeling om de koper 

zo goed mogelijk te informeren en tegelijk te voldoen aan de op de verkoper rustende 

mededelingsplicht. Dit houdt in dat de koper zelf verantwoordelijk is voor de beoordeling of de 

woning de eigenschappen zal bezitten om te voldoen voor het gebruik dat hij van de woning 

zal willen maken. Het verdient dan ook aanbeveling om een ter zake (bouwkundig) deskundige 

in te schakelen. Indien koper besluit om niet tot inschakeling van een deskundige over te gaan 

komen eventuele nadelige gevolgen hiervan volledig voor zijn rekening. Deze formulering zal 

in elke koopakte die door RAS Makelaars in o.z. wordt opgemaakt worden opgenomen. 

  

Vrijblijvende aanbieding 

Hoewel deze objectinformatie met de grootste mogelijke zorg is samengesteld blijft de 

mogelijkheid bestaan dat er fouten en/of onvolledigheden in de omschrijving aanwezig zijn. 

Noch de verkoper noch ons kantoor aanvaarden in dit geval enige aansprakelijkheid. Alle 

verstrekte informatie dient gezien te worden als een uitnodiging om in onderhandeling te 

treden en bevat derhalve slechts een vrijblijvende aanbieding. Een bieding gelijk aan de 

gestelde vraagprijs doet dan ook niet direct een koopovereenkomst tot stand komen. Bij het 

vermelden van maten die zijn overgenomen uit (bouw)tekeningen of op andere wijze 

verkregen, kan de maatvoering afwijken van de werkelijkheid. Hieraan kan door de koper geen 

enkel recht worden ontleend. Het kan zijn dat er niet volgens de NEN-2580 norm gemeten is, 

(woon)oppervlaktes kunnen hier van afwijken. Hieraan kan door de koper geen enkel recht 

worden ontleend. Indien koper exacte maten wilt weten, kan deze zelf een deskundige 

hiervoor inschakelen.   

  

Financiering 

Ter aanvulling op het gesteld in art. 13 in de koopakte wordt overeengekomen 

- dat bij de aanvraag voor de financiering en de Nationale Hypotheek Garantie het inkomen 

van beide kopers volledig in aanmerking zal worden genomen, gedurende 30 jaar. 

- dat de ontbindende voorwaarde alléén in werking treedt als de koper/kopers vóór de in 

artikel 19 genoemde datum kan/kunnen bewijzen dat minimaal twee erkende geldverstrekkers 

de hypotheekaanvraag hebben afgewezen. 

 

Bouwkundige risico’s 

Indien de woning gebouwd is in de periode van 1965-1983 bestaat de mogelijkheid dat de 

constructie is uitgevoerd met betonnen vloeren zoals Kwaaitaal-, Omnia- of Mantavloeren. Er 

is gebleken dat in gebieden met een hoge vochtigheidsgraad betonschade kan ontstaan door in 

de vloer aanwezige chloriden, die de sterkte van het beton en evt. wapening kan aantasten. 

Indien de woning gebouwd is in de periode tussen 1963-1985 zijn er mogelijkerwijs asbest 

houdende materialen verwerkt. Bij de eventuele verwijdering van deze materialen dienen op 

grond van de geldende milieuregelingen speciale maatregelen genomen te worden, die extra 

verwijderingkosten met zich mee kunnen brengen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en 

vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid en de eventuele 

verwijdering van asbest houdende materialen kan voortvloeien. Met betrekking tot de 

elektrische installatie geldt dat, tenzij anders aangegeven, deze naar de mening van de 

verkoper voldoet voor het huidige gebruik. Hiermee wordt geen garantie gegeven omtrent de 

afwezigheid van oude (stoffen) bedrading in (gedeelten van) de elektrische installatie of de 

leidingen. Eventuele kosten voor aanpassing van de elektrische installatie komen voor 

rekening van koper. 



 
 

 

Bodemverontreiniging/ondergrondse tanks 

Er is door de verkoper geen onderzoek laten verrichten naar de eventuele aanwezigheid van 

verontreinigende stoffen in de ondergrond. Voor zover verkoper bekend, is nimmer een 

ondergrondse tank voor de opslag van (vloei-)stoffen in de grond aangebracht, tenzij 

uitdrukkelijk anders vermeld. Door verkoper wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard in 

geval van achteraf blijkende bodemverontreiniging, van welke aard dan ook, tenzij 

uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

  

Voorbehoud 

Uit een eventuele overeenkomst van koop en verkoop vloeien pas verplichtingen voort als 

beiden partijen de koopovereenkomst ondertekend hebben. 

  

Energielabel 

Koper kan bij de aankoop van een woning een energielabel vragen. Verkoper is verplicht dit 

energielabel te leveren bij de notariële overdracht. 

 

Gratis waardebepaling van uw woning? 

Vraag bij ons kantoor een gratis taxatie van uw woning aan. Bij deze taxatie krijgt u een 

mondelinge gratis taxatie van uw woning. Het is fijn om te weten wat uw woning waard is als u 

van plan bent om deze te gaan verkopen. Bel ons kantoor 0488 - 42.00.44 of stuur een e-mail 

naar info@rasmakelaars.nl 
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