
Wilhelminastraat 13
Beesd

Vraagprijs

€ 275.000

K.K.

Kluswoning zoekt kopers met twee rechter handen!
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KENMERKEN

Woonoppervlakte 92m² 
Perceeloppervlakte 202m²
Inhoud 372m³
Bouwjaar 1900
Energielabel

Vraagprijs

€ 275.000

K.K.



Wilhelminastraat 13
Beesd



Omschrijving
Kluswoning zoekt kopers met twee 
rechter handen!




Middenin het gezellige "Linge" dorp 
Beesd, staat deze knusse vrijstaande 
woning.

De woning staat aan de Wilhelminastraat 
in Beesd, nabij het centrale dorpsplein.

Aan het dorpsplein zijn diverse winkels, 
zoals een supermarkt, slager, bakker en 
wat eetgelegenheden gevestigd.

Om de hoek van de woning is een 
basisschool en een multifunctioneel 
centrum "het Klokhuis" waar culturele, 
educatieve, sociale en maatschappelijke 
activiteiten worden georganiseerd.




De woning is vrijstaand en gelegen op de 
hoek van de Wilhelminastraat en de 
Jeugdlaan. 

En beschikt over een royale vrijstaande 
schuur van bijna 45m2. 

Direct achter de woning een terras en 
achter de schuur nog een extra stuk tuin.





Indeling:

Via de achterkant van de woning is een 
aangebouwde entree met opstelplaats 
voor de CV ketel.

Hal met toegang tot de dichte keuken aan 
de linkerkant (in de aanbouw) , rechts de 
achterkamer en rechtdoor de voorkamer.

Verder is er in de hal een trapopgang naar 
de verdieping.




De dichte keuken is voorzien van een 
rechte keukenopstelling met ingebouwde 
koelkast, oven, elektrische kookplaat met 
4 pitten en afzuigschouw. Er is voldoende 
ruimte voor een eethoek in de keuken.

Vanuit de keuken is de toilet en aparte 
douche bereikbaar. 




De woonkamer is gesplitst in een 
voorkamer en een achterkamer. Deze 
twee kamers zijn via een deuropening 
onderling bereikbaar.

Verdieping:

Overloop met toegang tot 2 slaapkamers. 





Buitensituatie:

Tussen de achtergevel en de schuur is 
een terras waar je heerlijk beschut buiten 
kunt zitten.

Achter de schuur ligt ook nog een fraai 
stukje tuin.

De grote vrijstaande schuur is opgedeeld 
in twee delen door middel van een lichte 
scheidingswand.

Deze is eenvoudig te verwijderen, zodat er 
weer een grote ruimte ontstaat. De schuur 
is voorzien van elektriciteit.

En heeft houten openslaande deuren die 
aansluiten op de oprit. 





De plaats Beesd:

Beesd is een dorp met ca. 3500 inwoners. 
Het is zeer centraal gelegen langs de A2, 
nabij knooppunt Deil. 

Het idyllische riviertje de Linge loopt langs 
het dorp. Het landgoed de Mariënwaerdt 
ligt op loopafstand en is een prachtig 
landgoed waar je heerlijk doorheen kunt 
wandelen en fietsen. Er is een restaurant 
en een landgoedwinkel. Het dorp heeft 
een basisschool en diverse winkels zoals 
supermarkt, bakker, slager, fietsenwinkel, 
huishoudelijke apparatuur, beeld en 
geluid, kapsalon, diverse boetiekjes etc. 
en diverse restaurantjes. Voornamelijk 
gelegen aan het dorpsplein en de 
Voorstraat.

Het is ook een heel actief dorp met onder 
andere een jaarmarkt, sport en spel voor 
de jeugd diverse momenten in het jaar, 
kermis en een feesttent op het plein. 

Er is onder andere een voetbalvereniging, 
tennisvereniging en sportschool. 





Bijzonderheden:

- vrijstaand klushuis

- grote vrijstaande schuur ca. 45m2

- ligging middenin het dorpje Beesd, nabij 
de A2

- royale oprit (recht van overpad)





Woonkamer (voorkamer)



Woonkamer (achterkamer) en keuken



Keuken



Toiletruimte en badkamer (begane grond)



Overloop met toegang tot 2 slaapkamers



Slaapkamer en oprit



Terras aan de acherzijde tussen de woning en de garage



Oprit met garage en extra tuin achter de garage



Garage/berging



Garage



Plattegrond - begane grond



Plattegrond - verdieping



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart
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