
Korte Drilweg 6
5801 HP, Venray

Vraagprijs € 1.500.000 k.k.

Geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.
venray@boek-offermans.nl  |  047-863 69 22



Omschrijving
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Een prachtige villa gelegen op één van de mooiste plekjes van Venray! Een unieke locatie waar vrijheid en 
privacy de hoofdtoon voeren.




Naarmate u de oprijlaan met elektrisch toegangshek oprijdt dringt het steeds meer tot u door: u bent op 
een zeldzame locatie. Hier staat rust, ruimte en natuur centraal!




Buitenleven

Achter de woning ligt een fraaie en besloten tuin met zeer veel privacy. Op een terrein van 4.850m2! Zodra 
u de tuin inloopt hoort u de vogels fluiten, ziet u de eekhoorns lopen en wordt u omringd door de prachtige 
natuur. De tuin is een grote ontdekkingstocht met diverse terrassen verdeelt over het perceel. Daarbij heeft 
de tuin een prachtige vijver waarvan u kunt genieten als u over de loopbrug naar het terras loopt.




Een woning van absolute topkwaliteit op een unieke locatie! Geïnteresseerd? Maak snel een afspraak want 
we laten u de woning graag zien!




De woning is gelegen in de villawijk Vlakwater. De omgeving wordt gekenmerkt door veel groen en kwaliteit. 
Het centrum van Venray ligt op fietsafstand van deze woning en de A73 is te bereiken binnen 10 minuten. 
Tevens ligt vliegveld Weeze op circa 30 minuten rijden van deze woning.



Kenmerken
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Vraagprijs € 1.500.000 k.k.

Soort villa

Type vrijstaande woning

Kamers 10

Slaapkamers 5

Bouwjaar 1992

Overige inpandige ruimte 56 m²

Tuin tuin rondom

Garage inpandig

Verwarming c.v.-ketel

Isolatie volledig geisoleerd

Woonoppervlakte 298 m²

Perceeloppervlakte 4850 m²

Inhoud 1245 m³
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Kadaster

Adres:
Korte Drilweg 6

Postcode / Plaats:
5801 HP, Venray

Gemeente:
Venray

Perceelgrootte
4850 m²

Soort:
villa



Plattegronden
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Plattegronden
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Plattegronden
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Plattegronden
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Plattegronden
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Indeling
Begane grond




U komt binnen in de ruime hal met prachtige trapopgang. U kijkt vanuit hier door de dubbele openslaande 
deuren richting het woonvertrek naar de tuin. Zodra u de royale woonkamer binnen loopt ervaart u 
nogmaals, in wat voor een prachtige omgeving u bent. De woonkamer is een prachtige ruimte welke 
uitzicht biedt op de tuin. Via de schuifpui krijgt u toegang tot het terras. 




De woonkeuken, in L-opstelling, is afgewerkt in een donkere kleurstelling en is voorzien van diverse 
inbouwapparatuur. De ruimte is afgewerkt met een fijne tegelvloer en biedt voldoende ruimte voor het 
plaatsen van een eethoek. Vanuit de keuken is de praktische bijkeuken te bereiken. Vanuit hier is een aparte 
wasruimte gemaakt. De grote garage is aan de voorzijde van de woning gelegen en biedt volop ruimte. 




Daarnaast heeft de woning een prachtige kantoorruimte! Welke ideaal is om uw kantoor aan huis te 
vestigen. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om deze kantoren als praktijk ruimte te gebruiken. Het kantoor 
bestaat uit twee aparte ruimtes en is middels via een aparte ingang te bereiken. 




Eerste verdieping




De eerste verdieping telt in totaal vijf slaapkamers en één badkamers. De masterbedroom is van een riante 
afmeting. Daarbij komt dat alle slaapkamers zijn voorzien van inbouwkasten. De badkamer beschikt over 
twee wastafels, een douche en een heerlijk bad. De schuine wanden met dakkapel geven sfeer en vanuit 
elk raam heeft u weer zicht op de omliggende natuur. De bergzolder is over de gehele oppervlakte van de 
woning, voldoende ruimte voor het plaatsen van al uw spullen!




Bijgebouwen

Er is een vrijstaande stenen berging aanwezig. Hier kunt u al uw tuingereedschap kwijt.
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Prachtige villa op 
één van de 
mooiste plekken 
van Venray
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Royale 
woonkamer met 
prachtig uitzicht 
op de tuin
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Fraaie 
woonkeuken in 
een donkere 
kleurstelling
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Aparte 
kantoorruimte 
aanwezig met 
eigen ingang
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Eerste verdieping 
met maar liefst 5 
slaapkamers en 
een badkamer
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Een zeer ruime 
badkamer met 
ligbad, douche 
en twee wastafels
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Heerlijke 
privacyrijke tuin 
en garage voor 
meerdere auto's.
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Genieten van rust 
en ruimte van het 
groen en de 
prachtige vijver.
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Een woning van 
absolute 
topkwaliteit op 
een unieke 
locatie! 



Ligging
Venray is gelegen in Noord-Limburg en telt 43,312 inwoners. Venray is een 
plattelands gemeente met 13 dorpskernen en is na Venlo de tweede 
stedelijke kern van Noord-Limburg. Bovendien speelt de plaats een 
vooraanstaande rol in de regio.

Gemeente Venray

Een variatie aan evenementen, 
bezienswaardigheden en 
prachtige natuurgebieden.




In Venray vind je de stadse 
levendigheid met een 
dorpskarakter. Lekker shoppen, 
cultureel en culinair genieten!

Ondernemend Venray

Inmiddels is Venray vanwege de 
goede snelwegverbindingen een 
echte logistieke hotspot geworden. 

Venlo-Venray heeft al 7 keer de 
prijs 'Logistieke Hotspot' gewonnen. 
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Even voorstellen

TEAM VENRAY
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Uw makelaar in Limburg

Met vier vestigingen in Limburg (Heerlen, Maastricht,  Venlo en Venray) en meer dan 40 jaar ervaring op de 

vastgoedmarkt bieden wij persoonlijke service en leveren optimale kwaliteit.





Full-service

De professionele medewerkers vormen het fundament van ons bedrijf, stuk voor stuk gecertificeerde 
specialisten. Wij zijn een full-service kantoor met woningmakelaars, bedrijfsmakelaars, recreatiemakelaars, 
taxateurs en consultants. Onze gezamenlijke kennis, onze passie voor het vak en ons sterke netwerk maken 
ons een betrouwbare partner voor al uw vastgoed vraagstukken.





Partner in Dynamis


Dynamis is een samenwerkingsverband van 13 regionale makelaars met 40 vestigingen, verspreid door heel 
Nederland. De Dynamis partners zijn vooraanstaande makelaars en bieden full-service dienstverlening aan. 

Disclaimer


Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige 

onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Indien de exacte maat 
voor u van belang is, kunt u deze laten opmeten. Deze informatieve brochure is geheel vrijblijvend en dient als uitnodiging voor het plannen van een 
bezichtiging en is niet bedoeld als aanbod.



Waarom kiezen voor Boek & Offermans?

Je huis verkopen met Boek & Offermans Makelaars?

Uw makelaar in Limburg!

Gratis waardebepaling van de huidige woning.

De beste presentatie op internet.

Boek & Offermans Makelaars vraagt een 

eerlijke courtage.

Boek & Offermans Makelaars verzorgt 

de verkoop van je huidige woning.

Boek & Offermans Makelaars begeleidt je 

bij de aankoop van je nieuwe woning.

Boek & Offermans helpt je graag bij een 

eventuele woningtaxatie.

Klanten beoordelen

 ons gemiddeld met een

Op basis van 142

beoordelingen.

€

  9,2

Altijd No cure, No Pay!
Toonaangevend op internet
Groot zoekersbestand (4 vestigingen)
NVM Makelaar
Eerlijke courtage
Professionele woningpresentatie
Vertrouwde zekerheid en kwaliteit sinds 1975

Uw woning verkopen?
Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan!



Boek & Offermans Venray

Poststraat 9

5801 BC Venray

0478 63 69 22




venray@boek-offermans.nl

Boek & Offermans Venlo

Straelseweg 234

5914 AV Venlo

077 398 12 60




venlo@boek-offermans.nl

Boek & Offermans Maastricht


Scharnerweg 116B


6224 JK Maastricht

043 367 15 22




maastricht@boek-
offermans.nl

Boek & Offermans Heerlen


Akerstraat 39-41


6411 GW Heerlen

045 574 32 33




heerlen@boek-offermans.nl


