
Achterstraat 11
Asperen

Vraagprijs

€ 929.000

K.K.

Multifunctionele stadsboerderij met prachtige diepe tuin!
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KENMERKEN

Woonoppervlakte 248m² 
Perceeloppervlakte 1480m²
Inhoud 921m³
Bouwjaar 1900
Energielabel B

Vraagprijs

€ 929.000

K.K.



Achterstraat 11
Asperen



Kenmerken
Overdracht

Vraagprijs € 929.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Woonhuis, woonboerderij, vrijstaande woning

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1900

Dakbedekking Dakpannen

Type dak Zadeldak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dakisolatie

Muurisolatie

Vloerisolatie

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 1.480 m²

Gebruiksoppervlakte wonen 248 m²

Inhoud 921 m³

Oppervlakte overige inpandige 
ruimten

9 m²

Oppervlakte externe bergruimte 32 m²

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

75 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

Aantal kamers 6 (waarvan 4 slaapkamers)

Aantal badkamers 2

 

Locatie

Ligging In woonwijk

 

Tuin



Kenmerken
Type Achtertuin

Staat Prachtig aangelegd

Tuin 2 - Type Voortuin

Tuin 2 - Staat Prachtig aangelegd

 

CV ketel

CV ketel Intergas HRE

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2019

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 8

Aantal overdekte 
parkeerplaatsen

3

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Airconditioning

Centrale verwarming

Houtkachel

Vloerverwarming (gedeeltelijk)

Heeft airco Ja

Heeft een rookkanaal Ja

Glasvezelaansluiting aanwezig Ja

Tuin aanwezig Ja

Heeft schuur/berging Ja

Heeft een dakraam Ja

Heeft ventilatie Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond





Omschrijving






MULTIFUNCTIONELE STADSBOERDERIJ 
MET PRACHTIGE DIEPE TUIN, GELEGEN 
IN DE OUDE KERN VAN HET STADJE 
ASPEREN!






Op de foto's is de sfeer van de prachtige 
tuin in alle seizoenen weergeven. 






+ energielabel B

+ 30 zonnepanelen

+ buitenschilderwerk rondom in 2021

+ dubbele bewoning mogelijk

+ kantoor aan huis mogelijk

+ 1.480m2 grond, midden in de kern van 
Asperen

+ de rivier de Linge op steenworp afstand

 




T-boerderij met twee woningen onder een 
dak. In het voorhuis op de begane grond 
een woning met woonkamer met open 
keuken, slaapkamer, badkamer, aparte 
toilet en eigen voor-/ en achterdeur. En in 
het achterhuis een tweede woning met 
royale woonkeuken, woonkamer, 
bijkeuken, badkamer en een drietal royale 
slaapkamers op de verdieping.






Er is een stijlvolle carport waar je 3 auto's 
kunt parkeren en aansluitend een 
bijgebouw van 32m2 voor hobby-, werk- 
of kantoorruimte. 






Pronkstuk bij deze woning is het perceel 
dat maar liefst 1.480 m2 groot is. Met 
meer dan voldoende ruimte om te 
parkeren op eigen terrein én een hele 
diepe, fraai aangelegde tuin met veel 
privacy.













De oorspronkelijke bouwperiode van deze 
woning is rond 1900. Daarna zijn er 
meerdere verbouwingen uitgevoerd om te 
komen tot de huidige indeling met twee 
woningen. 






INDELING VOORHUIS:

Entree aan de voorzijde, in het midden 
van de gevel.

Open keuken in het midden van de 
woning met rechts de woonkamer met 
houtkachel en plavuizen vloer en links de 
slaapkamer met aansluitend de badkamer 
met douche, wastafel en toilet. Achter 
entree met toilet en deur naar het terras.

Via de achter entree bereik je ook de hal 
naar het achterhuis.






INDELING ACHTERHUIS:

Royale, fraaie hal met toegang tot de 
sfeervolle woonkamer en de bijkeuken.

Woonkamer met plavuizenvloer met  
vloerverwarming, allesbrander en 
openslaande deuren naar het terras. 

Woonkeuken met plavuizenvloer met 
vloerverwarming en moderne complete 
keukeninrichting in hoekopstelling.




De keuken is voorzien van 
inbouwapparatuur te weten; koelkast, 
oven, 5-pits gaskookplaat, afzuigkap en 
vaatwasmachine.

Moderne en luxe badkamer met 
inloopdouche, ruim 2-persoons 
wastafelmeubel, designradiator en 
vloerverwarming.

























Hal met kastenwand met fraaie 
paneeldeuren en bijkeuken met 
uitstortgootsteen, wasmachine-/ en 
droger aansluiting en heel veel 
bergruimte. Toiletruimte met vrij hangende 
toilet, urinoir en fonteintje. 








INDELING VERDIEPING:

Overloop met CV combiketel 2019 en 
toegang tot aparte toilet en 3 slaapkamers 
van maar liefst 23, 20 en 15m2! Waarvan 
2 met dakkapel en 1 met airco en 
ingebouwde kastwand. Aparte toilet op de 
overloop met fonteintje.






Boven de woonkamer in het achterhuis 
bevindt zich nog een royale bergzolder.






Vanuit de hal in het achterhuis kom je uit 
onder een fraaie overkapping/overdekte 
parkeerplaats van ca. 55m2 en ruimte 
voor het parkeren van 3 auto's.

Tevens is hier een extra berging én een 
bijgebouw van ca. 32 m2. Een fijne 
geïsoleerde en verwarmde ruimte voor 
hobby of werk.








BUITEN:

Langs de woning is een royale oprit met 
voldoende ruimte voor het parkeren van 
eigen auto's en bezoek. 

Er is een hele diepe, fraai aangelegde 
achtertuin met terras, gazon, mooie 
bomen en een waterput. 















De sfeervolle woonkamer - achterhuis



Plavuizen vloer met vloerverwarming en openslaande deuren



Eetgedeelte woonkamer en woonkeuken - achterhuis



Ruime, complete woonkeuken met veel opbergruimte



Garderobe en hal met kastenwand - achterhuis



Toilet en bijkeuken met veel bergruimte en aansluitingen



Badkamer met inloopdouche en wastafelmeubel - achterhuis



Open keuken - voorhuis



Woonkamer met houtkachel - voorhuis



Slaapkamer en badkamer - voorhuis



Badkamer en trap naar verdieping - voorhuis



Trap, toilet en overloop verdieping



Ruime slaapkamer 1 verdieping



Ruime 2e slaapkamer verdieping



Prachtige derde slaapkamer verdieping met airco en kastwand



Overdekt terras, royale overkapping, 30 zonnepanelen aanwezig



Zijtuin met berging en geïsoleerd bijgebouw - kantoor/hobby



Verwarmde ruimte voor hobby of werk en ruime achtertuin



Veel privacy in de fraai aangelegde achtertuin



Ruimte om te ontspannen met meerdere zithoeken



Terras, gazon, mooie bomen en een waterput



De fraaie tuin in de winter



Genieten van de bloeiende zomertuin met het royale terras



Omgeving, op steenworp afstand de rivier de Linge



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart



Lijst van zaken
Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

 

Buiten

Tuinaanleg/bestrating/beplanting X

Buitenverlichting X

Tuinhuis/buitenberging X

Zonnepanelen X

 

Woning

Schotel/antenne X

Brievenbus X

(Voordeur)bel X

Rookmelders X

Veiligheidssloten en overige 
inbraakpreventie

X

Screens X

Rolluiken/zonwering buiten X

Zonwering binnen X

 

Raamdecoratie, te weten

Gordijnrails X

Gordijnen X

Rolgordijnen X

Vitrages X

Jaloezieën/lamellen X

 

Vloerdecoratie, te weten

Vloerbedekking/linoleum X

Parketvloer/laminaat X

 

Warmwatervoorziening / CV

CV met toebehoren X

Thermostaat X

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling X



Lijst van zaken
Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

Airconditioning X

 

Open haard, houtkachel

Kachels X

 

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten

Keukenmeubel X

(Combi)magnetron X

Oven X

Vaatwasser X

Afzuigkap/schouw X

Koelkast/vrieskast X

Wasmachine X

Wasdroger X

 

Verlichting, te weten

Inbouwverlichting / dimmers X

 

(Losse) kasten, legplanken, te weten

Losse kast(en) X

Boeken/legplanken X

Werkbank in schuur/garage X

 

Sanitaire voorzieningen

Badkameraccessoires X

Wastafel(s) X

Toiletaccessoires X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat X

Waterslot wasautomaat X

 

Telefoontoestel/-installatie

Telefoontoestellen X



Lijst van zaken
Blijft achter Gaat mee Ter overname NVT

 

Voorzetramen / radiatorfolie etc., te 
weten

Isolatievoorzieningen X

 

Overige zaken, te weten:

Schilderijophangsysteem X



 

Het Fundament Makelaardij 

Wanneer er besloten is om het vertrouwde huis, de plek die een thuis is te verkopen, 

willen verkopers dat hier zorgvuldig mee omgegaan wordt.  

We horen vaak van verkopers dat ze de woning graag gunnen aan een nieuwe koper 

die er met net zoveel plezier gaat wonen dan zij dat zelf gedaan hebben. Lief en leed is 

daar meegemaakt en er zijn waardevolle herinneringen ontstaan.  

 

Als koper wil je serieus genomen worden. Hierbij is de tijd die je krijgt om de woning te 

bekijken en een beslissing te nemen, van grote waarde. Bij ons krijg je de tijd om een 

weloverwogen beslissing te nemen. Ook in een dynamische markt zoals nu!  

 

Met de verkoper wordt gekeken naar de beste verkoopstrategie. Het kan dan zijn dat er 

gekozen wordt voor een verkoop bij inschrijving bijvoorbeeld. Voor een koper vaak niet 

de leukste manier om een woning te kopen. Maar als er veel kandidaat kopers zijn, wel 

de eerlijkste manier om iedereen gelijke kansen te geven. Dit wordt vooraf aan de 

potentiële kopers kenbaar gemaakt. 

 

Wij staan voor transparante dienstverlening, daarom hieronder een aantal zaken die je 

als koper moet weten om een overwogen beslissing te nemen. 

• Onderzoekplicht koper en mededelingsplicht verkoper 

 Op grond van het Burgerlijk wetboek rust er op de koper van een woning een 

 onderzoekplicht. Dit houdt in dat de koper zelf verantwoordelijk is voor de  

 beoordeling of de woning de eigenschappen zal bezitten om te voldoen aan het 

 gebruik dat hij van de woning zal willen maken. 

• Gunning 

 Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, het object te gunnen aan de    

 gegadigde van zijn/haar keuze. 

• Bouwkundig 

 Het verdient de aanbeveling om een bouwkundig deskundige in te schakelen. Als je 

 als koper besluit om geen bouwkundige in te schakelen, dan dien je je te realiseren 

 dat de eventuele nadelige gevolgen hiervan volledig voor je eigen rekening zijn. 

• Ontbindende voorwaarden 

 Dit zijn voorwaarden die je als koper kan stellen, waaronder je de woning wenst 

 aan te kopen. Een voorbeeld hiervan is de financiering. Je kan als koper bij een    

 bieding een ontbindende voorwaarde voor het verkrijgen van een financiering  

 (eventueel met Nationale Hypotheekgarantie/huisvestingsvergunning) opnemen. Je 

 geeft dan aan voor welk bedrag en binnen welke termijn je dit geregeld hebt.  



 

Over ons 
Natascha Gerrits, Lois Frederiks en Tessa van den Brand, wij helpen jou met het ko-
pen, verkopen, verhuren en taxeren van je huis! 

 

Wanneer het gaat om een woning kopen, verkopen, huren of verhuren spelen in de 
meeste gevallen emoties een belangrijke rol. Het gaat namelijk om je oude of nieuwe 
thuis! Tegelijkertijd wil je graag dat alles goed geregeld is. Wij begrijpen dat als geen 
ander. Dus van zelfsprekend besteden we veel aandacht aan het gehele proces.  

 

Klanten omschrijven ons vaak als deskundig, daadkrachtig en betrouwbaar.  

Ons eerlijke advies geeft vertrouwen, waardoor mensen zich snel op hun gemak    
voelen en de opdracht aan ons toevertrouwen. 

 

Meer over Natascha 

Natascha is geboren en getogen in de Betuwe en woont  

samen met haar man in het mooie Rhenoy aan de rivier de 
Linge. Al sinds 1999 is ze werkzaam in de makelaardij in de 
Betuwe. Ze heeft dus al ruim 20 jaar ervaring en expertise 
in de woningmakelaardij. Door haar brede kennis op bouw-
kundig en juridische vlak, zorgt ze ervoor dat de risico’s tot 
een minimum worden beperkt. Met haar regionale  

kennis geeft ze je bovendien een waardevol advies of je 
(droom)huis ook op jouw droomplek staat. Daarnaast is ze 
een kei in onderhandelen. Zo kun jij je richten op de leuke 
dingen. Ze is ook geregistreerd taxateur. Van haar mag je 
een compleet (NWWI gevalideerd) taxatierapport verwach-
ten van hoge kwaliteit, onafhankelijk, eerlijk en objectief! 

 

Meer over Lois 

Lois is geboren en getogen in Tiel. Ze heeft de opleiding management assistent  

gevolgd op het ROC in Tiel en is met haar stage terecht gekomen bij Het Fundament. 
Een eerdere stage heeft ze afgerond bij een accountantskantoor in Tiel.  

 

Gezien haar brede opleiding, kon ze bij veel bedrijven 
terecht, maar ze koos voor de makelaardij. Van te voren 
had ze had geen idee wat er allemaal bij komt kijken op 
een makelaarskantoor maar inmiddels is ze daar hele-
maal in thuis en enthousiast geworden. Zo volgt ze nu 
ook de opleiding tot Assistent Makelaar.    

 

Lois is het eerste aanspreekpunt op kantoor zowel tele-
fonisch, per mail als fysiek. Ze helpt je enthousiast met 
het geven van informatie, het plannen van afspraken en 
ondersteunt op kantoor met allerlei administratieve ta-
ken.  

 



 

 

Meer over Tessa 

Tessa woont sinds een aantal jaar in het prachtige 
Rhenoy. Daar woont ze samen met Roel en hun 
twee zonen Olivier en Thijmen.  
 
Van huis uit is zij onderwijskundige. Door het aan-
stekelijke enthousiasme van Natascha voor het 
vak is Tessa geïnteresseerd geraakt in de make-
laardij.  
 
In 2020 heeft zij besloten een carrière switch te 
maken door de opleiding woonmakelaar (KRMT) te 
gaan volgen.  
 
Tessa heeft zich sinds oktober 2022 als makelaar toegevoegd bij Natascha en Lois om 
samen te bouwen aan de toekomst van het Fundament Makelaardij.  

 
 

Tot snel! Natascha, Lois & Tessa 
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