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KENMERKEN
SOORT WONING:

eengezinswoning





WOONOPPERVLAKTE:


190 m²




INHOUD:


826 m³




PERCEELOPPERVLAKTE:


390 m²




AANTAL KAMERS:


4




SLAAPKAMERS:


3

BOUWVORM Bestaande bouw
TYPE WONING vrijstaande woning
ENERGIELABEL -
BOUWJAAR voor 1600
WARM WATER geiser eigendom

LIGGING: aan rustige weg
TUIN: 210 m²
VERWARMING: mogelijkheid voor open 

haard, elektrische 
verwarming

ISOLATIE geen spouw, geen isolatie



OMSCHRIJVING
Unieke kans om Rijksmonument 'Die Mvnte', te 
Batenburg, te kopen!




Doordat er in deze woning met een oppervlakte 
van meer dan 200 vierkante meter, in het 
verleden koeien, geiten en kippen werden 
gehouden, wordt hij in sommige bronnen ten 
onrechte als 'stadsboerderij' bestempeld. Hierdoor 
wordt de rijke geschiedenis van dit prestigieuze 
pand geen eer aangedaan. Wie zich verder 
verdiept in de historie van 'Die Mvnte' (in de 
literatuur), zal namelijk ontdekken dat hier de 
muntslag van één van de mooiste en kleinste 
middeleeuwse stadjes heeft plaatsgevonden. Er is 
wel eens getwijfeld over deze toeschrijving, met 
name omdat de (originele) middeleeuwse 
gevelsteen met opschrift: 'Die Mvnte' (De Munt) 
zou zijn verplaatst, maar dit kwam waarschijnlijk 
doordat hij lange tijd schuil ging onder de later 
aangebrachte witte pleisterlaag en men hem pas 
later bij het vervangen van het pleisterwerk naar 
buiten heeft verplaatst. Op een oude kadastrale 
kaart wordt alle twijfel weggenomen, doordat er 
bij de achtertuin: 'Hof van die Mvnte' (Tuin van de 
Munt) is te lezen.




Deze woning van vermoedelijk nog van vóór 
1600, is bij uitstek geschikt voor mensen die van 
een 'woning met karakter' houden en die er 
tevens niet voor terugdeinzen om het pand 
verder te moderniseren (kluswoning). Deze 
woning is daarentegen 'naar ons idee' niet 
geschikt voor mensen, die houden van strakke 
kubistische huizen, met 'domotica', kookeilanden, 
'softclose' en Quookers. Dit fantastische pand 
verdient het ook om te worden gekocht door een 
echte liefhebber, dus die ervan houdt zoals het is 
en die het graag zo origineel mogelijk door wenst 
te geven aan de volgende generatie, want er is 
al zoveel verdwenen in ons volgebouwde 
moderne land.









De ligging is binnen het oude stadje vrij uniek en 
mag met recht een A-locatie worden genoemd. 
De ligging is als volgt: 

Het kavel links (Westkant) van de woning is 
onbebouwd, althans, de hierop gebouwde fraaie 
kosterswoning is ver naar achter toe gelegen 
(voorbij de achtertuin) naast de kerk. De grote 
monumentale kastanjeboom, die zich aan de 
Westkant naast De Munt bevindt levert, gezien 
door de zijramen, schilderachtige doorkijkjes op. 
Naast de woning bevindt zich een smalle oprit, 
waar evengoed twee auto's achter elkaar 
kunnen worden geparkeerd en de parkeerplek 
aan de voorkant wordt als ongeschreven regel 
vrijwel altijd vrij gehouden door de andere 
bewoners van de straat. De achtertuin ligt op een 
paar flinke stappen afstand van de 
middeleeuwse Sint Victor-kerk, die als een 
populaire bezienswaardigheid te boek staat. 




Direct achter de tuin staat nóg een monumentale 
oude boom: een beuk, die een deel van het jaar 
bordeauxrode bladeren heeft en waar je vanaf 
de tuin vol zicht op hebt. Door de diepte van de 
tuin (ca.20 meter) en de ligging op het Noorden is 
er overdag bij mooi weer overigens altijd wel 
ergens 'zon' in de tuin, maar de achterkant van 
het huis blijft in de middag in de 'schaduw', 
waardoor het binnen lekker koel blijft. 




De Munt is vrijstaand, maar doordat een 
onverlaat ooit het hek dat aan de oostzijde de 
smalle doorgang afsloot voor ongenode gasten, 
heeft vervangen door 'secundair' metselwerk (om 
katten te weren), lijkt dit bijgebouw vanaf de 
straat ten onrechte bij De Munt te behoren. In 
overleg met de buren kan deze aanpassing 
wellicht weer eenvoudig ongedaan worden 
gemaakt, alwaar de welstandscommissie /
monumentenzorg ongetwijfeld positief tegenover 
zal staan.




 

 



OMSCHRIJVING
De woning die nu ca. 13 meter lang is, is 
oorspronkelijk ongeveer 6 meter langer geweest 
en alleen de zijmuur aan de Oostzijde herinnert 
hier nog aan, maar tijdens graafwerk bleek ook 
de oude plavuizenvloer nog in de grond 
aanwezig te zijn. We vermoeden dat dit achterste 
deel van het huis in de periode 1568-1648, tijdens 
een bombardement, waarbij ook de St. Victorkerk

deels is weggebombardeerd, is getroffen. Bij de 
wederopbouw is dit deel niet meer herbouwd, 
maar zijn wel alle muren door het plaatsen van 
extra muren geconsolideerd. Het is niet 
uitgesloten dat er een bouwvergunning zou 
kunnen worden aangevraagd voor de 
wederopbouw van dit achterste deel van de 
woning.




De afgelopen jaren is er met veel aandacht en 
passie aan het huis geklust. De binnenmuren en 
plafonds zijn ontdaan van alle moderne en 
slechte oude materialen en de drie meter hoge 
balkenplafonds en het metselwerk zijn weer in het 
zicht gebracht. Deels zijn nog de originele balken 
uit 1550-1600 aanwezig. De overige vergane 
balken zijn in 2001, nadat het dak er deels 
doorheen was gevallen, door nieuwe functionele 
grenen balken vervangen. Ook is toen het dak 
volledig vernieuwd door gebruikmaking van 
bestaande en nieuwe elementen, geheel onder 
toezicht van Monumentenzorg. De gehele 
renovatie kostte destijds tegen de €250.000. Het 
verwerkte hout is nog steeds als nieuw, maar 
begint al een klein beetje patina te krijgen. De 
spanten zijn op één na authentiek en verkeren 
gezien de ouderdom in een goede staat.

Een aanzienlijk deel van het metselwerk is 
opnieuw gevoegd en hierbij is rekening 
gehouden met restanten van eerdere bouwfases, 
wat een de muren een nostalgische uitstraling 
geeft en wat veel zegt over de bouwhistorie. 
Tevens zijn, in overleg met de 
welstandscommissie, een aantal oude elementen 
teruggebracht (in ere hersteld), zoals een antiek 
raam (16e eeuw) dat net als het origineel in de 

oorspronkelijke raamopening tussen de beide 
voorkamers is geplaats en een gereconstrueerd 
bovenlicht dat op de oorspronkelijke plek tussen 
de eetkamer (keuken) en de deel (woonkamer) is 
aangebracht. 

De twee grootste kozijnen aan de voorkant zijn 
twee jaar geleden vervangen door massieve 
mahoniehouten kozijnen met aan de binnenzijde 
eikenhouten belegstukken. Boven deze ramen zijn 
zowel buiten als binnen lateien (steen, resp. antiek 
eiken) aangebracht. De meterkast is verplaatst 
naar een veiligere plek, aangezien hierdoor de 
toegangsdeur aan de zijkant niet helemaal open 
kon. De meterkast is in overleg met het 
energiebedrijf en met goedkeuring van de 
gemeente en de brandweer, verplaatst naar de 
achteringang. De groepenkast dient nog wel te 
worden gemoderniseerd. Alle afvoeren buiten zijn 
vervangen door PVC en binnen waren deze al 
vanaf omstreeks 2002 van PVC. Het houtwerk is 
houtwormvrij, maar er zijn wel wat ramen en 
kozijnen die geheel of gedeeltelijk vervangen 
dienen te worden (geen actieve houtworm).

De woning kent geen wanden van 
plaatmateriaal of betimmeringen hiermee en is 
dus asbestvrij.

Er is een snelle glasvezelinternet-verbinding 
aanwezig.




Deze woning is weliswaar een zogenaamde 
'kluswoning', maar als de renovatie achter de rug 
is zal de waarde van het huis, als de huidige 
ontwikkeling op de huizenmarkt zich voortzet, de 
gemaakte kosten ruimschoots overschrijden. 
Bovendien is Batenburg erg in trek binnen de 
regio. Doordat de woning nog niet instap klaar is 
en de 'bieden-vanaf-prijs' hierop is afgestemd, 
ontstaat de mogelijkheid om tegen een relatief 
lage hypotheek, uiteindelijk toch vrij exclusief en 
prestigieus te wonen.



OMSCHRIJVING
Omgeving:

Batenburg is een klein historisch stadje in het land 
van Maas en Waal en staat bekend om de mooie 
(witte) 'Anton Pieck-huisjes', zijn vele monumenten 
(24 stuks), de middeleeuwse kasteelruïne, de 
middeleeuwse St. Victor-kerk, de jachthaven, de 
ligging aan de Maas met zijn dijken en 
uiterwaarden en niet in de laatste plaats staat het 
fantastische stadje bekend om de aanwezigheid 
van 'Die Mvnte'. Door de landelijke ligging heeft 
het stadje een rijke flora en fauna en is erg geliefd 
bij vogelaars en andere natuurliefhebbers. Verder 
beschikt Batenburg over een eigen basisschool, 
een dorpscafé/restaurant, een voetveer naar 
Demen (Noord-Brabant), een buurthuis, een 
kinderboerderij/hertenkamp, een voetbalclub. 
een tennisclub, een carnavalsvereniging en 
meerdere (buurt)verenigingen die diverse 
activiteiten organiseren zoals o.a.: Het 
(Batenburgse) stadsontbijt en de jaarlijkse 
Batenburgse dag, waarbij een ieder gezellig de 
braderie met zijn 150 kraampjes af kan struinen of 
diverse demonstraties bij kan wonen, waarbij 
oude en middeleeuwse ambachten in de praktijk 
worden gebracht. 




Batenburg staat door middel van dijkwegen in 
verbinding met Appeltern en Niftrik, maar tevens 
zijn er ook binnendoor-wegen tussen de akkers en 
boomgaarden naar Bergharen, Hernen en 
Horssen. Met de auto bent u binnen tien minuten 
op de snelweg (A50) en binnen 15 minuten op de 
A15 en de A73. Tevens bent u in een kwartier in 
Nijmegen, Tiel en Wijchen-centrum. 

Dichtstbijzijnde winkels: Wijchen, Druten, Beneden-
Leeuwen op minder dan een kwartier met de 
auto.











TUIN







STRAATBEELD EN OMGEVING



MEETRAPPORT



BEGANE GROND



BEGANE GROND 3D



BEGANE GROND 3D



1STE VERDIEPING / ZOLDER



1STE VERDIEPING / ZOLDER 3D



1STE VERDIEPING / ZOLDER 3D



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART

KOM JIJ HIER 
BINNENKORT 
WONEN?



MEEST GESTELDE VRAGEN
1. Wanneer ben ik in onderhandeling? 

U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. U bent 
pas in onderhandeling als de verkoper reageert op uw bod. 
Dus: als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de 
verkopend makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met u in 
onderhandeling is. U bent niet in onderhandeling als de 
verkopend makelaar aangeeft dat hij uw bod met de 
verkoper zal overleggen.





2. Mag een makelaar doorgaan met bezichtigen als er al 

over een bod onderhandeld wordt? 

Dat mag. Een onderhandeling hoeft niet tot een verkoop te 
leiden. De verkoper kan daarnaast wellicht graag willen 
weten of er meer belangstelling is. De eerste bieder hoeft 
nog niet de beste te zijn. Vaak zal de verkopend makelaar 
aan belangstellenden vertellen dat hij, zoals dat heet, 'onder 
bod' is. 

De makelaar zal geen mededelingen doen over de hoogte 
van biedingen. Dit zou het overbieden kunnen uitlokken. 
Vraag de makelaar naar de te volgen procedure, indien u 
ook een bod wenst uit te brengen.





3. Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de 

onderhandeling verhogen? 

Het antwoord is ja. De vraagprijs c.q. de genoteerde prijs is 
alleen een uitnodiging tot het doen van een bod. Als de 
verkopend partij een bod aanvaardt, dan is er sprake van 
een koop. Als de koper een tegenbod doet dat afwijkt van 
het bod dat de verkopend partij eerder heeft gedaan, dan 
vervalt het eerdere bod van de verkopend partij. Dus ook als 
de partijen naar elkaar toekomen in het biedingproces, kan 
de verkoper ineens besluiten om toch zijn tegenbod weer te 
verhogen en de koper om zijn bod weer te verlagen.





4. Word ik koper als ik de vraagprijs bied? 


Nee, niet automatisch. De vraagprijs is een uitnodiging tot 
het doen van een bod. Als u de vraagprijs biedt, doet u een 
bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of 
niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat 
doen.





5. Mag de makelaar tijdens de onderhandeling het systeem 

van verkopen wijzigen? 

Dat mag. Een van de partijen mag de onderhandeling 
beëindigen. Soms zijn er zoveel belangstellenden dat het 
moeilijk is te bepalen wie de beste koper is. In dat geval kan 
de verkopend makelaar natuurlijk in overleg met de 
verkoper besluiten de lopende onderhandelingen af te 
breken en de biedprocedure te wijzigen. Uiteraard dient hij 
eerst de eventuele gedane toezegging na te komen. 

De makelaar kiest vervolgens bijvoorbeeld een 
inschrijvingsprocedure. Alle bieders hebben dan gelijke kans 
om een hoogste (uiterste) bod uit te brengen. Vraag bij uw 
makelaar naar de te volgen procedure.





6. Wat is een optie?


 Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door 
een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een 
andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan al eens over de 
voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt 
bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van 
een nieuwbouwwoning is zo'n optie nog wel gebruikelijk. Bij 
het aankopen van een al bestaande woning wordt vaak ten 
onrechte het begrip 'optie' gebruikt. Dan heeft het de 
betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopend 
makelaar kan doen aan een belangstellende koper, tijdens 
het onderhandelingsproces. Zo'n toezegging kan bijvoor-
beeld inhouden dat een belangstellende koper een paar 
dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. 

De makelaar zal in de tussentijd niet met een andere partij in 
onderhandeling gaan. Een 'optie' kunt u niet eisen; de 
verkoper en de verkopend makelaar beslissen zelf of er in 
een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen 
worden gedaan.





7. Als ik de eerste ben die belt voor een bezichtiging, als ik 

de eerste ben die de woning bezichtigt of als ik de eerste 
ben die een bod uitbrengt, moet de makelaar in deze 
gevallen ook het eerste met mij in onderhandeling gaan? 

Op deze drie vragen is het antwoord nee. De verkopend 
makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoop-
procedure. De verkopend makelaar heeft wel de verplich-
ting u daarover te informeren. Het is verstandig, als u serieus 
belangstelling heeft, de makelaar te vragen wat uw positie 
is. Dat kan veel teleurstelling voorkomen.





8. Zit de makelaarscourtage in de 'kostenkoper'? 


Nee. Voor rekening van de koper komen de kosten die de 
overheid 'hangt' aan de overdrachtsbelasting (2%) en de 
kosten van de notaris voor het opmaken van de leverings-
akte en het inschrijven daarvan in de registers. Als de 
verkoper een makelaar inschakelt om zijn woning te 
verkopen, dan moet hij ook zelf met zijn makelaar afrekenen 
voor deze dienst (makelaarscourtage). De makelaar dient bij 
de verkoop vooral het belang van de verkoper, dus niet dat 
van de koper. Het kan daarom voor de koper van belang 
zijn een eigen makelaar in te schakelen.



EXTRA INFORMATIE
Geachte mevrouw, mijnheer, 





Hierbij treft u informatie aan over het door u bezichtigde of 

nog te bezichtigen object. U kunt dit thuis nog eens rustig 
bekijken. Mocht u aanvullende informatie wensen, dan kunt 
u altijd contact opnemen met ons kantoor of kijken op 
www.delorijn.nl.






Onderzoeksplicht en Mededelingsplicht 


Deze object informatie beoogt geen uitputtende lijst te 
geven met betrekking tot mogelijke aanwezige gebreken in 
het object. 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 mededelingsplicht.




Op grond van het Burgerlijk Wetboek rust er op de koper van 
het object een onderzoeksplicht. Dit houdt in dat koper zelf 
verantwoordelijk is voor de beoordeling van het 
bestemmingsplan van het object en eventuele plannen in 
de directe omgeving cq. of het object die eigenschappen 
zal bezitten die nodig zijn voor een normaal beoogd gebruik. 
Het verdient dan ook aanbeveling een ter zake deskundig 
bouwkundige en / of een eigen NVM-aankoopmakelaar in 
te schakelen. Indien koper niet besluit tot inschakeling van 
een deskundige over te gaan, komen eventuele nadelige 
gevolgen hiervan volledig voor zijn rekening.





Vrijblijvende aanbieding 


Hoewel deze object informatie met de grootst mogelijke zorg 
is samengesteld blijft de mogelijkheid bestaan dat er fouten 
en/of onvolledigheden in de omschrijving staan. Noch de 
verkoper noch ons kantoor aanvaarden in dit geval enige 
aansprakelijkheid. Bij het vermelden van maten die zijn 
overgenomen uit (bouw)tekeningen kan de maatvoering 
afwijken van de werkelijkheid. Hieraan kan door de koper 
geen enkel recht worden ontleend.





Het uitbrengen van een bod 


Bij het uitbrengen van een bod is niet alleen het bedrag van 
belang, maar dient u zich ook duidelijk uit te spreken over 
o.a. de navolgende zaken:

- de datum van aanvaarding 

- eventuele overname roerende zaken 

- eventuele ontbindende voorwaarde(n)




N.B. Over ontbindende voorwaarde(n) moeten partijen het 
eens zijn voor of tijdens de (mondelinge) koop. Als bieder 
krijgt u niet automatisch een ontbindende voorwaarde voor 
financiering. U dient dit expliciet bij uw bod te vermelden.

Na de bezichtiging

Een bezichtiging is ook voor de verkoper een spannende 
aangelegenheid. Wij stellen het daarom zeer op prijs als u uw 
bevindingen enkele dagen na bezichtiging aan ons kenbaar 
maakt.




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. Van 
toepassing zijn de NVM voorwaarden.



OVER ONS

De Lorijn makelaars is gespecialiseerd in de 
particuliere woningmarkt in Druten en West Maas 
en Waal. 




Wilt u een woning verkopen, aankopen of laten 
taxeren? Onze ervaren makelaars zullen u met 
raad en daad bijstaan en u behoeden voor 
kostbare fouten. Kwaliteit en service staan 
centraal in onze dienstverlening. 

Op deze website vindt u een overzicht van wat 
wij zoal voor u kunnen betekenen. Graag lichten 
wij nog het een en ander persoonlijk toe. 

Neem gerust contact op of loop eens binnen bij 
ons kantoor in Druten. De koffie staat voor u klaar!

0487-518930

info@delorijnmakelaars.nl

www.delorijn.nl



INTERESSE IN DEZE WONING?

Neem vrijblijvend 

contact met ons op!

De Lorijn Makelaars O.G.


Geerstraat 8


6651 CA Druten


0487-518930


info@delorijnmakelaars.nl


www.delorijn.nl



'SCHOUW MET  
AUTHENTIEKE 
TEGELS'


