
Piepenbeltweg 23, Brummen



Er is nog een locatie in Nederland te koop, waar het ultieme vrijheidsgevoel te beleven valt! In het 
buurtschap Cortenoever, tussen Zutphen en Brummen, ligt aan het einde van een doodlopend dijkje midden 
in de uiterwaarden deze vrijstaande woning met aangebouwde, multifunctionele schuur op een perceel van 
3.355 m2. De woning is gebouwd in 1959 en de schuur, gelegen aan de straatzijde, dateert van 1948. Het 
geheel is aan elkaar verbonden door een corridor. Aan de woning is ook nog een serre aangebouwd. Op het 
perceel staat ook nog een vrijstaand duivenhok. 




De tuin is gesitueerd op het zuidwesten. Hierin staat ook nog een vrijstaande houten schuur, voorheen ook 
gebruikt voor het houden van duiven. 



Piepenbeltweg 23,


 Brummen

ALGEMEEN:

Woonoppervlakte 119 m²
Inhoud woning 369 m³
Perceel oppervlak 3355 m²
Totaal oppervlakte bijgebouwen 136 m²
Aantal bijgebouwen 1
Bouwjaar 1958
Aantal kamers 5

Isolatie gedeeltelijk dubbel glas

Ligging aan water, aan rustige weg, vrij uitzicht, 
open ligging, buiten bebouwde kom, 
landelijk gelegen

Bestemming Woonruimte

C.V. ketel: Nefit Econline HR 

Positie tuin zuidwest
Kwaliteit aan te leggen







BEGANE


 GROND

Entree aan de noordzijde van het perceel met fraaie trappartij, toegang tot de 
kelder en tot de verdieping. Direct rechts, aan de tuinzijde treft u de 
woonkamer met gashaard en vaste kast. Vanuit de hal is de slaap/

werkkamer bereikbaar, met eveneens vaste kasten en een vaste wastafel. 
Aan de andere zijde van de hal treft u de keuken met keurig aanrechtblok 

met gaskookplaat en vaatwasser. De keuken is voorzien van een plavuizen 
vloer met vloerverwarming. Aan de keuken is een serre gebouwd met 

openslaande tuindeuren. Vanuit de keuken bereikt u de corridor, met een 
tweede deur naar buiten. Deze ruimte geeft toegang tot de cv-kast, het toilet 
en de badkamer met ligbad, vaste wastafel en vloerverwarming. Vanuit deze 
hal bereikt u ook de schuur. Deze is eerst opgedeeld in een tussenhal met 

een multifunctionele ruimte met een schuifpui. De grote ruimte in de schuur is 
voorzien van openslaande deuren en heeft een vaste trap naar de 

verdieping. Deze is ingedeeld in verschillende ruimtes ten behoeve van het 
houden van duiven. Vanuit deze ruimtes is ook het balkon aan de buitenzijde 

bereikbaar.































EERSTE


 VERDIEPING



De eerste verdieping van de woning omvat drie slaapkamers, 
waarvan twee met vaste kasten en een kleine badkamer met 

douche en toilet. 

De cv-installatie is gedateerd. De woning is aangesloten op 

persriolering. Internet gaat via KPN met een ondersteuning 4G 
netwerk. 







INFORMATIE

 Het bestemmingsplan geeft aan: enkelbestemming wonen. De huidige 
woning kan in woonoppervlakte nog met 10% vergroot worden. De 
aangebouwde schuur heeft bestemming bijgebouw en kan niet 
verbouwd worden als woning o.i.d.

 In het kader van het Rijksprogramma Ruimte voor de Rivier is de 
dijkverlegging Cortenoever uitgevoerd waardoor een zgn. 
meestroomgebieden van de IJssel is gecreëerd. Piepenbeltweg 23 staat 
nu buitendijks in dit meestroomgebied.

 Het Rijksvastgoedbedrijf, de huidige eigenaar van het object, biedt u de 
kans om op deze bijzondere locatie te wonen.

 Volgens de statistieken zal eens in de 50 jaar enige waterschade aan de 
woning kunnen ontstaan, hiervoor is een in 2011 een expertiserapport 
opgemaakt waarin het overstromingsrisico voor uitvoering van de 
dijkverlegging is onderzocht. In november 2020 is het actuele 
overstromingsrisico door Rijkswaterstaat opnieuw berekend. Het 
betreft hier een statistische kansberekening. De koper dient zich er 
bewust van te zijn dat een extreem hoogwater zich al in het jaar van 
aankoop kan voordoen.

 De brochure is te downloaden. De aanvullende verkoopinformatie met 
de uitleg over het biedingenproces en de procedure kunnen wij u bij 
aanvraag toezenden.

































PROCEDURE
De mogelijkheid bestaat om het object te bezichtigen op 

woensdag 10 februari tussen 13:00 en 17:30 uur, vrijdag 12 
februari tussen 13:00 en 17:30 uur en maandag 15 februari 

tussen 9:00 en 13:00 uur. 

Vanwege de richtlijnen van de RIVM zijn wij genoodzaakt een 

specifiek tijdstip met u in te plannen. Wij verzoeken u om uiterlijk 
met 2 personen te komen bezichtigen. U kunt zich aanmelden 

voor een bezichtiging door een mail te sturen met uw NAW 
gegevens aan info@buitenwonen.nl met een voorkeur voor een 

tijdstip op deze datum. Wij zullen proberen rekening met uw 
voorkeur te houden. 




Wij verwachten uw bieding via het inschrijfformulier binnen op 
uiterlijk 25 februari om 14:00 uur bij notariskantoor Bloem te 

Brummen. De notaris zal de enveloppen met de 
inschrijfformulieren op uiterlijk 10 maart om 12:00 zult u bericht 
krijgen over uw inschrijving. De richtprijs is € 425.000,00 kosten 

koper.



Overzichtstekening



Begane grond



Eerste verdieping



Algemene


 informatie

Algemene informatie

Zojuist heeft u een brochure ontvangen van een door Buitenwonen aangeboden pand. De verkoper, onze 
opdrachtgever, heeft besloten om het pand exclusief via ons kantoor te koop aan te bieden. Dit betekent

dat als u meer informatie wenst of een afspraak wilt maken voor een (2e) bezichtiging, u hiervoor 

contact op kan nemen met ons kantoor. Ons telefoonnummer is 088-3230123 (Buitenwonen Oost) of 

0592-390322 (Buitenwonen Noord).





Pand bekijken


Voor u besluit om een bepaald pand te kopen, dient u ook te letten op de omgeving, de buurt en de 
omliggende panden. U mag gerust kieskeurig zijn. Als kopende partij heeft u een wettelijke 
onderzoekplicht naar alle zaken die voor u belangrijk zijn en kunt u zich nimmer beroepen op 
onbekendheid met feiten die u zelf had kunnen waarnemen of die kenbaar waren uit de openbare 
registers. Vanzelfsprekend kunnen wij u doorverwijzen naar de desbetreffende instanties of 
deskundigen. U mag verwachten dat melding plichtige zaken gemeld zullen worden, tenminste voor 
zover ze bij verkoper of makelaar bekend zijn. Het geeft echter geen garantie voor het aan- dan wel 
afwezig zijn van eigenschappen. Van de meeste panden zijn kadastrale gegevens, een bestemmingsplan 
en een eigendomsbewijs beschikbaar. 





(Agrarische) bestemming


Veel Buitenwonen-objecten worden of werden agrarisch gebruikt. Als u een door Buitenwonen 
aangeboden object koopt, krijgt u het geleverd met de vigerende bestemming. Het onderzoeken en 
nagaan van de mogelijkheden om het pand te gebruiken zoals u dat wilt, behoort uitdrukkelijk tot de 
onderzoek plicht van de koper. Buitenwonen adviseert u om bij koop van een object met een agrarische 
bestemming informatie in te winnen bij de gemeente, zeker als u bouw- of verbouwplannen heeft. Voor 
woonhuizen bedraagt de overdrachtsbelasting 2% echter voor (aanhorige) grond en overige opstallen 
kan de overdrachtsbelasting 6% bedragen.





Interesse en nu?


Indien u het pand met één van onze makelaars heeft bezichtigd en u heeft interesse, kunt u een bod op 
het pand uitbrengen. Een bieding kunt u mondeling doorgeven, u mag dit telefonisch of per mail doen. 
Tevens is het verstandig om vooraf contact met ons op te nemen of er bijzonderheden betreffende het 
biedsysteem bestaan en of wij nog “vrij” zijn met de woning. Een bieder kan niet afdwingen dat hij in 
onderhandeling is. Men is pas in onderhandeling als de verkoper een tegenvoorstel doet. Men is niet in 
onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij het bod met de verkoper zal overleggen. 
Een onderhandeling hoeft niet tot een verkoop te leiden. Een makelaar mag ondanks onderhandelingen 
doorgaan met de bezichtigingen bij het pand. Verkoop/koop komt niet eerder tot stand nadat over alle 
hoofdzaken en details overeenstemming is bereikt en deze schriftelijk is vastgelegd.





Geen interesse?


Indien dit object toch niet datgene is wat u zoekt, kunnen wij voor u op zoek gaan naar een woning in het 
NVM-uitwisselingssysteem. Mochten wij geen reactie van u ontvangen dan zal een van onze 
medewerkers contact met u opnemen om te bespreken of deze woning aan uw wensen voldoet, of dat 
wij wellicht een ander object in de verkoop hebben of krijgen, die dat wel doet.

Mocht u op dit moment eigenaar zijn van een eigen woning dan geven wij u graag een indicatie van de te 
verwachten opbrengst en een inzicht in de verkoopmogelijkheden. Naast het samenstellen van deze 
brochure doen wij nog veel meer voor u om een woning te verkopen. Hierover informeren wij u graag in 
een vrijblijvend gesprek.



Koopakte

Na de bovengenoemde overeenstemming wordt door ons kantoor een koopakte opgesteld. Tenzij de 
verkoper anders bepaalt, wordt er een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de 
koopsom als zekerheid voor de verkoper in de akte opgenomen. In overleg kunnen er eventueel 
 ontbindende voorwaarden opgenomen worden. Als de koper ontbinding inroept, omdat hij geen 
financiering kan verkrijgen, dan dient hij dat goed gedocumenteerd te doen. Vanzelfsprekend is het 
verstandig en gaan wij er ook vanuit dat u, voordat u een bieding doet, uw financiële situatie goed op een 
rij heeft gezet.





Kosten koper


Tenzij anders vermeld is de verkoopprijs kosten koper. Dit wil zeggen dat de kosten voor het in 
eigendom verkrijgen van het pand voor rekening van de koper zijn. Dit betreft vaak de 
overdrachtsbelasting (6% of 2%), de notariskosten voor het opmaken van de leveringsakte, de 
hypotheekakte en het inschrijven daarvan in de registers, de kadasterkosten en de afsluitprovisie. De 
makelaarscourtage komt niet voor rekening van de koper. Als de verkoper een makelaar inschakelt om 
zijn object te verkopen, dan moet hij zelf met de makelaar afrekenen voor deze dienst. De makelaar 
dient bij de verkoop vooral het belang van de verkoper en niet dat van de koper. Het kan daarom 
eveneens voor de koper van belang zijn een eigen makelaar in te schakelen.




Hoewel deze verkoopbrochure door ons met de nodige zorgvuldigheid is samengesteld, wordt voor 
eventuele onjuistheden noch door Buitenwonen, noch door de verkoper enige aansprakelijkheid 
aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen. Alle verstrekte 
informatie dient te worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in 
onderhandeling te treden.




De eventuele in deze brochure opgenomen plattegronden, tekeningen, situatieschetsen en dergelijke 
dienen uitsluitend ter indicatie en kunnen afwijken van de werkelijke situatie. Eventueel aangegeven 
maten zijn indicatief en dienen ter plaatse te worden nagemeten en kunnen eveneens afwijken van de 
werkelijkheid.

De makelaar van dit object kunt u tijdens kantooruren bereikbaar op:

088-3230123 of via info@buitenwonen.nl



John Vrielink


 NVM makelaar

Huub Swartjes


 NVM makelaar

Daniëlle Leerkes


 NVM makelaar

Annemarie Vloedgraven


 Kandidaat makelaar

Manfred Terweel


Bedrijfsvastgoedadviseur

Sari Lammers


 Secretariaat

Anne-Marije van Doeselaar


 Secretariaat

Silvia Veldhuis

Secretariaat



Oerdijk 2, 7433 AA Schalkhaar

T (088) 323 01 23 | info@buitenwonen.nl | www.buitenwonen.nl

Kijk voor ons complete woningaanbod op www.buitenwonen.nl


