
De Vissert 5
5855 EL, Well L

Vraagprijs € 935.000 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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Vakantiegevoel in je eigen huis!




Unieke rustig gelegen villa voor een paradijselijk buitenleven, tevens geschikt voor het organiseren van 
retraites of verhuur.




Dit unieke object is gelegen in het buitengebied van Well, op 20 minuten rijden van Venray en op steenworp 
afstand van het natuurgebied "De Maasduinen". Het is uitermate geschikt voor rustzoekers en 
natuurliefhebbers en biedt mogelijkheden voor bedrijf aan huis en/of verhuur, zoals het runnen Bed & 
Breakfast, het organiseren van retraites of partijen vanwege de vele slaapvertrekken die het object rijk is. Op 
10 minuten lopen bevindt zich een zwemmeer bij het rustige dagstrand ‘Seurenheide’. 




Het geheel bestaat uit:




- een vrijstaande, levensloopbestendige woning met authentieke, lichte woonkamer

- een bijgebouw welke geheel is omgebouwd tot guesthouse met eigen toilet, keuken en douche (het 
‘yogahuis’) 

- een tuinhuis met overkapping

- een Finse sauna en infrarood-sauna

- een hout gestookte hot tub



Kenmerken
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Vraagprijs € 1.000.000 k.k.

Soort bungalow

Type vrijstaande woning

Kamers 12

Slaapkamers 6

Bouwjaar 1968

Overige inpandige ruimte 54 m²

Tuin tuin rondom

Garage carport, geen garage

Verwarming c.v.-ketel

Isolatie dakisolatie

Woonoppervlakte 260 m²

Perceeloppervlakte 25445 m²

Inhoud 1216 m³
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Kadaster

Adres:
De Vissert 5

Postcode / Plaats:
5855 EL, Well L

Gemeente:
Bergen Limburg nr.1929 + 1724

Perceelgrootte
25445 m²

Soort:
bungalow



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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Plattegronden
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Indeling
Aankomst




Entree, via een elektrische poort komt u het terrein oprijden. Via een lange oprijlaan, welke aan beide 
kanten verlicht is, waardoor deze s ’avonds een prachtige sfeer geeft wanneer u de oprijlaan opkomt. Het 
gehele terrein is omheind waardoor u eventuele dieren vrij rond kunt laten lopen. 




Begane grond

Binnenkomst via de hal, welke is voorzien van donkergroene marmeren vloer. De hal biedt toegang tot de 
woonkamer en de keuken. De woonkamer is voorzien van hardhouten vloer, grote raampartijen en een 
heerlijke openhaard. Recent is het verlaagd plafond uit de woonkamer gehaald waardoor deze nu een 
mooie open hoge ruimte creëert tot de nok.  De keuken is voorzien van inbouwapparatuur waaronder een 
inductiekookplaat. Vanuit de hal is de gang te bereiken welke toegang biedt tot 3 slaapkamers, de 
badkamer, toiletruimte en de 4e slaapkamer/ werkruimte. Vanuit deze ruimte is ook de vide toegankelijk.  




Eerste verdieping 

Ruime overloop en twee slaapkamers met parketvloer. Daarnaast een badkamer met douche, toilet en 
wastafel. Ook is hier de zolder met CV-opstelling te bereiken.




Souterrain

Meerdere ruimtes in gebruik als onder andere wasruimte, en ook te gebruiken als bijvoorbeeld een wijnkelder 
en voorraadkelder.   




Bijgebouwen

De vrijstaande woonruimte wordt nu gebruikt als B&B, maar er zijn vele mogelijkheden te bedenken. De 
woning is voorzien van een toiletruimte, keuken, aparte cv-ketel en ook uitgerust met airco.

Inschatting inkomsten door verhuur van deze guesthouse is €35k per jaar op basis van 65% bezetting.
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Heerlijke 
woonkamer met 
veel lichtinval en 
ruimte
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Ruime keuken en 
meerdere 
badkamers 
aanwezig
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Apart bijgebouw 
kan ingedeeld 
worden als B&B of 
ruime werkplek
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Meer dan 2,5 
hectare aan 
grond, geheel 
omheind
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Een 
vakantiegevoel, 
maar dan het 
hele jaar door!
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Heerlijk grote Finse 
sauna aanwezig
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Omgeven door 
weiland, water en 
bossen



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


