
TE KOOP

Heide 8, Oeffelt
Vraagprijs € 1.795.000,-- k.k.

Bekend in de regio!
Makelaardij Twan Poels

Tel. 0485-319220

cuijk@twanpoels.nl

www.twanpoels.nl



> Kenmerken
Woonoppervlakte



 761 m²




Perceeloppervlakte


 12875 m²




Inhoud


 2657 m³




Bouwjaar


 1805


 


Energielabel


 D

> Omschrijving
In het gezellige Noord-Brabant vindt u deze unieke, vrijstaande 
woonboerderij met diverse bijgebouwen en een prachtige privacy 
biedende tuin met o.a. zwembad, jacuzzi, dierenverblijf, siertuin en 
fruitboomgaard. 




Bij de woning bevindt zich een guesthouse. Daarbij behoren onder andere 
een kantoor, suite, penthouse, kamers en drie lodges welke geschikt zijn 
voor recreatieve en horecadoeleinden. In de guesthouse kunnen 21 gasten 
overnachten. Hierdoor leent dit pand zich uitstekend voor de combinatie 
wonen en werken. 




Karakteristieke oude details zoals de robuuste houten spanten, de antieke 
Franse boerentegelvloer en raamluiken maken deze woning uniek.




Rust, ruimte, warmte, luxe en vrijheid zijn de sleutelwoorden voor deze 
woning. U kunt hier heerlijk tot rust komen in de wellness ruimte met o.a. 
een Finse sauna en dompelbad of in een van de jacuzzi's. Sinds 2019 is het 
mogelijk om een duik te nemen in het zwembad. Tevens is het ook heerlijk 
vertoeven bij een van de vele open haarden met prachtige schouwen die 
deze woning biedt. Ook de tuinkamer met keukenblok en houtkachel is 
een heerlijke plek om te genieten.




Met de diverse dierenverblijven en meerdere weilanden kan ook de 
dierenliefhebber hier zijn hart ophalen.




Voor meer beleving kunt u terecht in de sfeervolle biljartkamer of buiten bij 
het kampvuur met barbecuegedeelte en de veranda met bar.




Kortom, warm thuiskomen, een huis voor de echte levensgenieter, maar 
ook genoeg vertier!




Voor meer informatie kijk op guesthousedeheide.nl




> Kenmerken





Woonoppervlakte

187 m²




Inhoud

725 m³




Bouwjaar



 1805

> Woonhuis
Indeling:

Begane grond: entree/ hal, meterkast, ouderslaapkamer, badkamer met 
ligbad, wastafel met meubel, inloopdouche en designradiator, zeer ruime 
woonkamer met originele spanten en een open haard met schouw, 
aansluitend 2 slaapkamers, woonkeuken met royale keukenopstelling 
voorzien van luxe inbouwapparatuur, veel daglicht en openslaande 
tuindeuren.

1e verdieping: slaapkamer met dakkapel en schuifkastenwand, een 
karakteristieke slaapkamer met houten spanten en een wastafel.




Garage: voor auto en meerder brommers.  




Bijgebouw:

Vrijstaande rietgedekte schuur met zolderverdieping en voorzien van water 
en elektra. Momenteel in gebruik als wasruimte.




Tuinkamer:

Voorzien van elektra, een keukenblok en een houtkachel.

















> Plattegrond 







> Plattegrond 







> Plattegrond 







> Plattegrond 







> Kenmerken



Gebruikersopperlvakte 

guesthouse: 329 m2



 Penthouse:  59 m2

Lodge 1: 34 m2

Lodge 2: 34 m2

Lodge 3: 113 m2




Totale inhoud



 2657 m³




Bouwjaar


 1805

> Guesthouse
Indeling guesthouse, penthouse en lodges:

Guesthouse begane grond:

Kantoor/ receptie met open haard en eikenhouten vloer, privé entree voor 
het guesthouse, toilet, woonkamer met een nieuwe grote keuken voorzien 
van diverse inbouwapparatuur en veel kastruimte. Aansluitend een 
veranda met bar en 2 buitentoiletten, 2 slaapkamers beide met eigen 
badkamer voorzien van toilet, wastafel met meubel en inloopdouche, 
biljartruimte. De wellness suite bestaande uit een wellness ruimte met 
dubbele inloopdouche, Finse sauna, dompelbad, een verwarmde 
badjassenmuur en een knuffelmuur, aansluitend de slaapkamer met 
gashaard, wastafel en separate toiletruimte met wandcloset en fonteintje. 
Via binnen en buiten te bereken garage met 2 bergingen. 




Penthouse 1e verdieping:

Via een wenteltrap in het guesthouse of via een privé ingang via het balkon 
bereikt u het penthouse. Het penthouse bestaat uit een open keuken 
voorzien van diverse inbouwapparatuur, slaapgedeelte, infraroodsauna, 
wastafel met meubel, toiletruimte, inloopdouche en een royaal balkon met 
jacuzzi.




Lodge 1 en 2:

Beide lodges zijn geschikt voor 2 à 3 personen en voorzien van een zithoek, 
houtkachel, keukentje, toilet en bad.




Lodge 3:

Deze lodge is geschikt voor 8 à 9 personen en voorzien van 3 slaapkamers, 
een keukentje, woonkamer met houtkachel, badkamer met ligbad en 
dubbele wastafel, separaat toilet en een royale veranda.












> Plattegrond 
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> Kadaster

Kadastrale tekening niet op schaal.



> Kadaster

Kadastrale tekening niet op schaal.



> Omgeving

Kadastrale tekening niet op schaal.







Diverse gegevens woning:

De woonkeuken in het woonhuis is voorzien van een granieten 
aanrechtblad en beschikt over de volgende inbouwapparatuur 
(Gaggenau): heteluchtoven, combisteamer, 4-pits gaskookplaat met 
wokbrander, afzuigkap, dubbele spoelbak, vaatwasser (Bosch) en een 
grote koelkast.

De woonkamer en keuken zijn voorzien van antieke Franse 
boerderijtegels en vloerverwarming.

De slaapkamers in het woonhuis zijn voorzien van eikenhouten 
vloeren.

De ouderslaapkamer in het woonhuis is voorzien van een gietvloer, 
airco, raamluiken en een kastenwand.

De cv-ketel van het woonhuis is van het bouwjaar 2014 en van het 
guesthouse van het bouwjaar 2004. Het penthouse beschikt over een 
cv-ketel van 2009.

De woning is geheel vrij van asbest. In 2015 heeft er een volledige 
asbestsanering plaatsgevonden.

De kozijnen zijn in 2018 opnieuw geschilderd en voorzien van dubbel 
glas.

Bij de woning is een boomgaard gelegen met diverse fruitbomen.

Er is een put aanwezig van ca. 10 meter diep.

De woning is voorzien van in totaal 108 zonnepanelen.

De rieten kap is in 2015 en 2018 vernieuwd.

Er zijn 2 grondwaterpulsen aanwezig met beregeningssysteem (zowel 
slangen als pop-up sproeiers).

De bestemming van de woning met bijgebouwen is 'wonen', 'horeca 
1' en 'recreatie'.

Gelegen nabij het Roergebied en de A73 richting Nijmegen-Venlo is 
binnen enkele autominuten bereikbaar.

Diverse gegevens guesthouse, penthouse en lodges:

De keuken in het guesthouse en de keuken in het penthouse zijn 
voorzien van de volgende inbouwapparatuur: oven, vaatwasser, 
koelkast en een inductiekookplaat.

Tevens is er in 2019 in de 'vergaderruimte' van het guesthouse in 
geheel nieuwe keuken geplaatst voorzien van een Amerikaanse 
koel-/ vriescombinatie, twee BORA fornuizen met afzuiging in het 
fornuis, dubbele vaatwasser, een kookeiland van 3 meter, magnetron 
en een oven.

Het pand beschikt over een tv-kabel en het guesthouse met 
penthouse beschikt tevens over twee schotels.

De 2 kleine lodges beschikken over een eigen geiser (gas) en de grote 
lodge over een cv-ketel.

Het kantoor in het guesthousegedeelte beschikt over een eigen 
meterkast.

Het guesthouse met penthouse en de veranda beschikken over een 
Bose Surround Systeem.

Het guesthouse is voor meerdere doeleinden geschikt, zoals 
vergaderingen, meetings, lezingen e.d.

Het penthouse in het guesthouse is voorzien van airco met 
warmtepomp.

Voor meer informatie kijk op www.guesthousedeheide.nl



Bankgarantie 

Koper dient binnen 7 weken na datum van aankoop, een waarborg-
som of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom bij de 
notaris te deponeren; de bankgarantie kan door de hypotheekbank 
worden verstrekt, waardoor geen eigen geld nodig is. 





 Meetinstructie


Deze woning is ingemeten volgens meetinstructie. De meetinstructie 
is gebaseerd op de NEN2580. De meetinstructie sluit verschillen niet 
uit. Hoewel wij de woning zorgvuldig hebben opgemeten, kan het zijn 
dat er verschillen zijn in de afmetingen. Noch verkoper, noch 
makelaar accepteert enige aansprakelijkheid voor deze verschillen. 

Onderzoeksplicht koper + mededelingsplicht verkoper

Deze verkoopinformatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
samengesteld; de verkoopmakelaar kan echter geen garantie voor 
deze informatie afgeven. De informatie die is vermeld, is verkregen

van de eigenaar/verkoper en uit eigen waarnemingen ter plaatse 

en heeft als bedoeling de koper zo goed mogelijk te informeren en 
tegelijk te voldoen aan de op de verkoper rustende. mededelings-
plicht. Op grond van het Burgerlijk Wetboek rust er op de koper van 
een woning een onderzoeksplicht. Dit houdt in dat de koper zijn eigen 
verantwoordelijkheid c.q. onderzoeksplicht heeft met betrekking 

tot datgene wat voor hem/haar belangrijk is bij de aankoop. Wij 
adviseren dan ook om een eigen (bouw)deskundige in te schakelen. 

> Clausules

Makelaardij Twan Poels


 Spoorstraat 131


6591 GT Gennep

TEL. 0485-550450

gennep@twanpoels.nl

www.twanpoels.nl

Makelaardij Twan Poels


 Stationsplein 86 - 88


5431 CE Cuijk

TEL. 0485-319220

cuijk@twanpoels.nl

www.twanpoels.nl

> Vestigingen



INTERESSE?
Heeft u

Neem gerust contact met ons op!
Wij helpen u graag verder.

Makelaardij Twan Poels

Stationsplein 86 - 88

5431 CE Cuijk

TEL. 0485-319220

cuijk@twanpoels.nl

www.twanpoels.nl

Of bent u benieuwd naar de waarde van uw eigen woning?
Wij komen graag bij u langs voor een gratis waardebepaling.


