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Dr. D.M. van Londenstraat 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aantrekkelijk gelegen royale twee-onder-een-kap woning met 
garage en carport c.q. berging. Geheel in originele staat.  

De woning ligt op een ruim perceel in een graag bewoonde, 
kindvriendelijke omgeving. 

Een sfeervolle woning op een mooie locatie in het dorpje Varik 
aan de Waal met prachtige uiterwaarden met volop wandel- en 

recreatiemogelijkheden 
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Varik 

 
 Dr. D.M. van Londenstraat 2 
 
 

Indicatieprijs : €  335.000,-- k.k. 
Voorstellen worden voorgelegd aan 
opdrachtgever, dan volgt diens reactie, 
gunning voorbehouden. 
Voorstel indiening uiterlijk 26-april-2021 
Gunning wel / niet 30-april-2021 
 

   

Omschrijving : Halfvrijstaande semi-bungalow met garage en carport 
met royale voor- en achtertuin op mooie ruime locatie 
met aan de achterzijde uitzicht over boomgaarden. 
Totaal 4 kamers. 

   
Kadastrale gegevens : Gemeente Varik sectie B no. 2528 groot 00.04.12 ha 
   
Bouwjaar : 1975 
   
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ligging /Bereikbaarheid 

 
 
 
: 

 
 
 
Goed, op ca. 10 minuten van de A15. 
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Indeling 
 

  

Woonhuis  Begane grond:  
Hal, toilet met fontein, meterkast. Badkamer met 
wastafel, douche, 2e toilet en grote vaste kast. 
Kantoor/slaapkamer 3,26 x 3,22 m met parketvloer. 
Royale woonkamer met open haard, schuifpui aan 
achterzijde en parketvloer. Halfopen keuken met 
volledige inbouwapparatuur en close in boiler. 
Bijkeuken met wasmachine aansluiting.  

   
  1e Verdieping: 

Overloop met grote berging en 2 slaapkamers, 1e 
slk. 3,36 x 5,08 m met wastafel, toilet (Sanibroyeur), 
vaste kast en berging en 2e slk. 3,31 x 4,22 m.  

   
Garage en aanbouw : Grote zolder toegankelijk via garage. Kan eventueel 

bij verdieping betrokken worden, waardoor mogelijk 
extra slaapkamer. 

   
Tuin : Voor- en achtertuin. 
   
Aanvaarding : In overleg, ± 1 maand 
   

Bouwkundige staat  
 

 

Structuur : Traditionele bouw, steen, pannen 
   
Vloeren : Steen 
   
Gevels en binnenmuren : Steen 
   
Kap : Hout, pannen 
   
Ramen, deuren en kozijnen : Buitenkozijnen hout, binnenkozijnen staal 
   

Installaties en 
voorzieningen 

: CV combiketel, close in boiler, open haard 

   

Vaste lasten 
 

  

OZB/BSR : €  1.275,-- per jaar – 2021 geschat 
Gas/elektriciteit/kabel : €  153,24 per maand - 2016 
Waterschapsbelasting : in OZB – BSR afrekening 
Vitens water : €  niet bekend 
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Oplevering : De bij oplevering aanwezige roerende zaken zijn voor 
rekening koper voor zoverre hij deze niet wil hebben 
dient koper deze voor zijn rekening, risico en kosten af te 
voeren. 

 
 

Bijzondere zaken 

 
 
: 

 
 
In de woning is aanwezig een Kwaaitaal vloer op 
benedenverdieping welke betonrot vertoont. De vloer is 
in februari 2021 gerepareerd met 20 jr. garantie, zie 
garantiecertificaat. 
 
Voorts is het kozijn van het slaapkamerraam aan de 
westzijde aan de onderzijde aangetast en de vloer in de 
garage is aan de achterzijde ± 5/10 cm verzakt en heeft 
een klein gedeelte van de buitenmuur omgedrukt. 
 
Dit zijn de bij verkoper bekende gebreken.  

WOZ 
 
Disclaimer 

: 
 
: 

Waarde 2021 € 296.000,-- 
 

 Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

   

   

Resumé 
 

  

Woningtype : Semi-bungalow halfvrijstaand 
Soort bouw : Traditioneel 
Ligging : In bebouwde kom 
Extra’s : Aanbouw garage met zolder 
Garage : ± 3,5 x 6 m 
Tuin : Voor en achter 
Perceel : 412 m2 
Bouwjaar : ± 1975 
Inhoud : 375 m3 
Woonoppervlak : 110,8 m2 
Overige inpandige ruimte(n) 
Gebouwgeb.buitenruimte(n) 
Aantal woonlagen 

: 
: 
: 

12,9 m2 

23,2 m2 

2 
Aantal kamers : 4 
Aantal slaapkamers : 3 
Energielabel : C 
Geïsoleerd : X ja          O nee          X gedeeltelijk       
Dubbel glas : X ja          O nee          X gedeeltelijk       
Bestemming : wonen 
Taxatie informatie  O ja          X nee  
Ondergrondse olietanks : O ja          X nee 
Gesaneerd : Niet van toepassing 
   
Disclaimer : De hiervoor genoemde gegevens dient koper zelf op eigen wijze te controleren. 
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Gegevens gemeente  
Plaats : 

Varik is een dorp in de Betuwse gemeente West Betuwe in de 
Nederlandse provincie Gelderland en is gelegen aan 
de Waalbandijk. Het dorp heeft 1.045 inwoners (per 1 januari 2019, 
bron: CBS) Op 1 januari 1812 werd Ophemert bij de gemeente 
Varik gevoegd, om daar op 1 januari 1818 alweer van te worden 
losgemaakt. Op 1 januari 1978 vond een gemeentelijke herindeling 
plaats, waarbij Varik samen met de gemeentes Est en 
Opijnen, Ophemert, Haaften en Waardenburg de nieuwe 
gemeente Neerijnen vormden. Op 1 januari 2019 gingen de 
gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal samen in de 
gemeente West Betuwe. 

Varik heeft een 15e-eeuwse kerktoren. Deze "Dikke Toren" is het 
enige restant van de middeleeuwse dorpskerk. In het dorp staat 
de korenmolen De Bol. Tot 1963 stond in het dorp een Betuwse 
boerderij. Na de sloop is het gebouw overgebracht naar 
het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. 

Vanaf Varik kan Heerewaarden op de zuidoever van de Waal met 
een fiets-en-voetveer worden bereikt. 

Varik heeft ook een eigen website www.varik.nl met informatie 
over de verenigingen, bedrijven, dorpshuis, de geschiedenis, 
diverse foto’s en actuele informatie. 

   
Winkels : Rijwielservice W.P. van Zuidam 

Loodgietersbedrijf J.J. van Londen 
Badkamerstudio Tom Willekes  
Wilma’s Bloemenschuurtje 
Kapsalon “Studio One” 
Vrijdagochtend “de Vitamineluifel” (groente en fruit) op dorpsplein 
 

Horeca : Dorpshuis “Toevershof” 
Herberg “Het Veerhuis” 

   
Basisschool : Openbare basischool “Burgemeester  

Westerbeek van Eerten” 
   
Peuterspeelzaal : “Het Olifantje”, gelegen achter de basisschool 
   
Diverse (sport)verenigingen : Gymnastiekvereniging “Silvia” 

Volleybalvereniging “Waalkanters” 
Manege “de Sjerstinhoeve” 
Accordeonvereniging “Accordeonette” 
Wandelsportvereniging Varik-Heesselt 
Voetbalvereniging “DSS14” 
Tennisvereniging “TCVH” 
Sportschool Si-Jak (Hapkido en Taekwondo) 
Toneelvereniging “De Gulle Lach” 
Zangvereniging “Zanglust” 
Postduivenvereniging “De Verwachting” 
Plattelandsvrouwenvereniging 
 

Huisarts : Huisartsenpraktijk Ophemert 
   
Tandarts : Diverse tandartsenpraktijken te Tiel 

Groepspraktijk te Zaltbommel 
   
Kerken : Nederlands Hervormde kerk 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Betuwe
https://nl.wikipedia.org/wiki/West_Betuwe
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gelderland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waal_(rivier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Est_en_Opijnen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Est_en_Opijnen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ophemert
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haaften
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waardenburg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Neerijnen_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geldermalsen_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lingewaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Korenmolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Bol_(molen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/1963
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Betuwse_boerderij&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Betuwse_boerderij&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands_Openluchtmuseum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arnhem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heerewaarden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fiets-en-voetveer
http://www.varik.nl/
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R.K. Kerk  Petrus en Paulus 

Extra informatie   

Onderhoud : De staat van onderhoud en beoordeling van de 
bouwkundige staat geldt op basis van visuele 
waarnemingen, gerelateerd aan de ouderdom van 
het object. Een uitgebreide bouwkundige opname 
valt nadrukkelijk buiten het kader van deze 
brochure. Dit behoort eventueel tot de 
onderzoeksplicht van de kandidaat-koper(s). 

 
Aansprakelijkheid 

 
: 
 

 
Het bovenstaande geeft slechts een globale 
omschrijving van het object. De informatie berust 
deels op door derden aan ons kantoor verstrekte 
gegevens. Met de meeste zorg hebben wij deze 
informatie samengesteld, toch kunnen wij ten 
aanzien van de juistheid van deze gegevens geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. 
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden 
ontleend. 

   
Koopakte : De koopakte wordt opgesteld volgens het model 

van de gezamenlijke organisaties c.q. onze akte 
voor woningen of onze gebruikelijke akte voor 
agrarische zaken. 

   
Ontbinding : De termijn die wordt opgenomen voor eventuele 

(overeengekomen) ontbindende voorwaarden 
(bijvoorbeeld financiering) kan overeengekomen 
worden mits verkoper hiermede instemt, in de regel 
circa 4 à 6 weken na het sluiten van de mondelinge 
wilsovereenkomst. 

   
Zekerheidsstelling : De waarborg/bankgarantie is 10% van de koopsom. 

De koper dient deze bij de desbetreffende notaris te 
deponeren op het overeengekomen tijdstip. 

   
Bedenktijd : Als een consument een woning of appartement 

koopt, heeft de koper drie werkdagen bedenktijd om 
te beslissen of hij de koop door wil laten gaan na 
het ondertekenen van de koopovereenkomst. 

   
Onderzoeksplicht van de koper : Koper is te allen tijde gerechtigd voor eigen 

rekening een bouwkundige keuring te (laten) 
verrichten dan wel andere adviseurs te raadplegen 
teneinde een goed inzicht te verkrijgen in de 
bouwkundige staat van het onroerend goed. Tevens 
dient koper zich te informeren bij de bevoegde 
instanties inzake bestemmingsplannen en overige 
bezitbeperkende omstandigheden. 
 

Disclaimer   Brochure is met zorg samengesteld door ons 
kantoor F. Verburg Makelaardij o.g. & Taxaties. Wij 
aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuistheid 
en onvolledigheid van de opgenomen informatie 
noch kan aan vermelde informatie enig recht 
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worden ontleend. 

 

Google Earth afbeeldingen 
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Kadastrale Kaart 
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Omgevingskaart  



Dr. D.M. van Londenstraat 2 4064 EM         pagina   16 

Kadastraal bericht object 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 

gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: VARIK B 2528  
17-11-

2016 

  Dr D M van Londenstraat 2  4064 EM VARIK 9:11:59 

Uw referentie: fv/bie 

Toestandsdatum: 16-11-2016 

 

Kadastraal object  

  Kadastrale aanduiding: VARIK B 2528  

  Grootte: 4 a 12 ca 

  Coördinaten: 153832-426004 

  
Omschrijving 

kadastraal object: 
WONEN 

  Locatie: Dr D M van Londenstraat 2  

  4064 EM  VARIK 

  Ontstaan op: 15-2-1990 

  

Aantekening kadastraal object  

  
LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN 

GEBOUWEN 

  Ontleend aan: ATG  75275   d.d. 7-10-2011   

  

Publiekrechtelijke beperkingen  

  
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de 

Basisregistratie Kadaster. 

  
 

 

Einde overzicht 
 

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de 

kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 

van de Databankenwet. 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VRK00&sectie=B&perceelnummer=2528&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK%20OBJECT&bewcode=AH&id=MnlYdwq1C1XCvbwGHCOB
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Dr. D.M. van Londenstraat 2 
 

Begane grond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
        Globale indeling 
        Maten zijn slechts indicatief. 
        Aan de opgegeven maten 
        kunnen geen rechten worden 
        ontleend. 
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 Dr. D.M. van Londenstraat 2 
 

1e verdieping 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Globale indeling 
        Maten zijn slechts indicatief. 
        Aan de opgegeven maten 
        kunnen geen rechten worden 
        ontleend. 
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        Globale indeling 
        Maten zijn slechts indicatief. 
        Aan de opgegeven maten 
        kunnen geen rechten worden 
        ontleend.  
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Lijst met roerende zaken, behorende bij              contract/roerende zaken lijst 

 
Object: Dr. D.M. van Londenstraat 2 4064 EM VARIK 
 

 ZAKEN Overname blijft 
achter 

gaat mee n.v.t. 

      

- tuinaanleg/(sier)bestrating/ 
beplanting/erfafscheiding 

 X   

- vijver    X 

- buitenverlichting  X   

- tuinhuisje/buitenberging    X 

- broeikas    X 

- vlaggenmast    X 

- voet van droogmolen + droogmolen  X   

- brievenbus    X 

- bel (voor )  X   

- antenne schotel + decorder functioneren onbekend   
 

X 

      

 Veiligheid/alarm:     

- alarminstallatie    X 

- veiligheidssloten    X 

 Wel politie certificaat  X   

 rolluiken/zonwering:     

- rolluiken buiten voor 
rolluiken buiten oost gevel 

   X 

- zonwering binnen voor zonnescherm  X   

- zonwering binnen achter    X 

      

 Jaloezieën/Lamellen:     

- begane grond achter verticaal  X   

- eerste etage   
 

X 

 Achter a.d. woonk. 1,50 overstek     

 Rolgordijnen:     

- begane grond - keuken raam    X 

- eerste etage     

- 
 

  
 

 

      

 Gordijnrails:     

- begane grond  X   

- eerste etage  X   

- tweede etage    X 
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 ZAKEN Overname blijft 
achter 

gaat mee n.v.t. 

 Gordijnen:     

- begane grond  X   

- eerste etage  X   

- tweede etage    X 

      

 Vitrage:   
 

 

- begane grond  X   

- eerste etage  X   

- tweede etage  X   

- losse horren/rolhorren    X 

      

 Vloerbedekking/Linoleum:   
 

 

- begane grond    X 

- eerste etage  X   

- tweede etage    X 

      

 Parket/Laminaat/Kurk:     

- begane grond - woonkamer  X 
 

 

- eerste etage achterkamer  X   

- tweede etage    X 

      

 Open haard met toebehoren:     

- open haard met korf + houtbak  X 
 

 

 Messing + aanwezig hardhout     

 
 

    

 Warmwatervoorziening/CV:     

- boiler    X 

- CV - combi 2011 Nefit  X 
 

 

- close-in  X   

- thermostaat  X   

- kachels aantal ..   
 

X 

      

 Isolatievoorzieningen, te weten:     

- voorzetramen    X 

- radiatorfolie    X 

      

- Keukenblok+kastjes     

- Kastjes   X   

- keukenblokverlichting  X   
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 ZAKEN Overname blijft 
achter 

gaat mee n.v.t. 

 (Inbouw)apparatuur:     

- Magnetron Inductie  X   

- kookplaat     

- oven    X 

- vaatwasser   X   

- wasmachine   X  

- koelkast  X   

- afzuigkap/schouw  X   

 Kick verwarming in keukenblok  X   

 
 

    

 In-/Opbouwverlichting:     

- inbouw verlichting/dimmers/keuken    X 

- inbouw verlichting/dimmers/..    X 

- opbouwverlichting  X   

      

 Sanitaire voorzieningen:     

- wastafels aantal 2  X   

- badkamer accessoires  X   

- toiletaccessoires  X   

- sauna met/zonder toebehoren    X 

- veiligheidsschak. wasautomaat    X 

      

 Telefoontoestel/-installatie:     

- telefoontoestellen aantal ..    X 

- telefooninstallatie merk ..    X 

      

 (Losse) Kasten/Planken:     

- losse kast in garage  X   

- boeken/legplanken    X 

      

- werkbank in schuur/garage  X   

 Zaken die geen eigendom van de verkoper zijn, maar waarvan eventuele 
leasecontracten, huurkoopcontracten, of huurcontracten zijn over te nemen 
(bijvoorbeeld: keukens, open haarden, CV-ketels, kozijnen, boilers, geisers) 
te weten:  

 

- Volgens verklaring van verkoper niet van 
toepassing. 

         X 

-      

 Overige zaken:           

- Alle roerende zaken en/of 
tuingereedschap welke op dag van 
levering aanwezig zijn 

  
     X 

  

 


