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CASTENRAY, Matthiasstraat 6


 Vraagprijs € 389.500,-  k.k.
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Sfeervolle jaren '50 
woning

Deze karakteristieke vrijstaande jaren '50 woning 
met ruime garage ligt op een royaal perceel aan 
een doorgaande straat. De woning met 
authentieke elementen beschikt over een 
gezellige leefkeuken, een mooie woonkamer met 
ensuite deuren, een keurig verzorgde

badkamer en drie slaapkamers. De lange oprit 
biedt toegang tot de garage en de entree van de 
woning. Laat u verrassen door de royale tuin en 
de fijne ligging!

Rondom aluminium kozijnen met dubbele 
beglazing.

Massieve eiken parketvloer.

Ruime garage met verdieping.

Verzorgde badkamer op de verdieping.

Beregeningsinstallatie in de tuin.

Originele paneeldeuren.

De keuken is voorzien van vloerverwarming.





Kenmerken
Overdracht: 


Vraagprijs 

Aanvaarding 





Bouw: 


Type object 

 Bouwjaar 








Oppervlaktes en inhoud: 

Perceeloppervlakte 


Woonoppervlakte 

Oppervlakte overige inpandige ruimte


Gebouw gebonden buitenruimte 

Inhoud 





Indeling: 


Aantal bouwlagen 

Aantal kamers


Aantal slaapkamers 





Locatie: 

Ligging 





Tuin:


Type tuin 

Staat


Ligging 





Onderhoud: 

Binnen 

Buiten 





Energieverbruik: 


Energielabel





Uitrusting: 

Verwarmingssysteem 


Ketel eigendom 

Parkeergelegenheid 


Heeft Airco 

Heeft een rookkanaal 


Glasvezel aanwezig 

Heeft een garage 


Dak

Muren


Vloeren

Ramen en kozijnen

 

€  389.500,00 k.k.

direct aanvaardbaar







vrijstaande woning

1958









1088 m² 

104 m²

52 m²

11 m²

576 m³







2

5

3







in centrum






achtertuin, voortuin, tuin rondom 

normaal

zuid







goed

goed







in aanvraag






c.v.-ketel Nefit Ecomline

ja

eigen terrein

nee

ja

ja

aangebouwd steen met verdieping

zadeldak met pannen

gemetseld steen met spouw

beton 

aluminium kozijnen met dubbele beglazing



ENTREE




U komt binnen in de entree met tegelvloer en gestucte wanden. 

In deze hal bevindt zich de meterkast en de trapopgang naar de verdieping en de doorgang naar de 
leefkeuken. De gehele benedenverdieping is voorzien van de zo karakteristieke paneeldeuren uit die tijd.



LEEFKEUKEN


De keuken staat in verbinding met de 

woonkamer en de bijkeuken met 
achterom, van hieruit is ook de kelder 
bereikbaar. De L-vormige opgestelde 
inbouw-keuken heeft massief eiken 
kastfronten en een marmeren 
aanrechtblad. De inbouwkeuken is 
ingericht met een 4-pits keramische 
kookplaat met afzuiging, combi 
magnetron, koelkast en een vaat-
wasser. De ruimte is voorzien van een 
lambrisering en is deels gestuct. De 
tegelvloer beschikt over vloer-
verwarming.



WOONKAMER




Vanuit de keuken komt u in de 

voorkamer van de woning, 
afgewerkt met een massief eiken 
parketvloer. Hier is tevens de 
schouw voor het plaatsen van een  
sfeerhaard. Door de met glas-
inlood ingezette ensuite deuren 
komt u in de voorkamer met 
dubbel openslaande deuren naar 
het beklinkerde terras. 



PORTAAL/BIJKEUKEN




Via de achterom treedt u deze 

ruime bijkeuken binnen welke in 
verbinding staat met de

leefkeuken en de garage. Hier 
bevindt zich tevens het toilet (met 
authentieke stortbak) en een 
ruime inbouwkast met 
witgoedaansluiting welke volop 
opbergruimte biedt. 



VERDIEPING




De overloop geeft toegang tot drie 

slaapkamers en een badkamer. Middels 
een vlizotrap is de zolder-verdieping 
bereikbaar welke met een stahoogte 
van 1,80m voldoende opbergruimte 
biedt. De gehele verdieping is 
gestoffeerd . Ook boven zijn de 
karakteristieke paneeldeuren

aanwezig.




De slaapkamers zijn afgewerkt met 
schrootjesplafond en behangwanden. 
Daarnaast beschikken twee 
slaapkamers over een inbouwkast.



BADKAMER




De badkamer is geheel betegeld 

en is voorzien van een hoek-
ligbad, douche met scherm, een 
vrijhangend closet, een 
wastafelmeubel met onderkasten 
en lades en een spiegel. 

Ook beschikt de badkamer over 
vloerverwarming, mechanische 
afzuiging en een design radiator.




GARAGE




De royale garage van maar liefst 38 m² 

is verdeeld in begane grond en een 
verdieping. De garage is toegankelijk 
middels dubbele houten 
garagedeuren maar is tevens vanuit 
de woning inpandig bereikbaar. De 
ruimte is verwarmd en er is 
krachtstroom aanwezig, tevens een 
mogelijkheid om een (hout) kachel 
aan te sluiten. Hier bevindt zich ook cv 
ketel. Middels een trap is de 
bovenverdieping te bereiken. Onder 
de schuinte van het zadeldak met een 
stahoogte van 2.5m heeft men nog 
voldoende bergruimte voor opslag.



TUIN




De tuin heeft een open karakter waardoor de 

woning goed tot zijn recht komt. Een groot 
gazon met diverse borders en mooie volwassen 
bomen. Aan de linkerzijde een beklinkerde oprit 
die toegang geeft tot de garage en de entree 
van de woning. Aan de achterzijde een groot 
bestraat terras grenzend aan de woonkamer met 
trappen naar de achtertuin. De tuin beschikt 
over een beregeningsinstallatie. 



Begane grond



Verdieping



Zolder



Kelder



Locatie
MATTHIASSTRAAT 6


Castenray



Kadastrale kaart



Omgeving

Castenray is een dorp met circa 815

inwoners en heeft een bloeiend

verenigingsleven en basisschool samen 
met het naast gelegen dorp Oirlo.

Castenray is dicht gelegen bij Venray en 
Horst dat een goed voorzieningenniveau 
en een regio functie heeft. Venray beschikt 
ook over een eigen NS-station (Venray-
Oostrum).




Rondom Castenray is volop natuur, met

een afwisseling van bos en landbouw-
gebieden en dicht bij de rivier de Maas. 
Met uitstekende wandel- en fiets-
mogelijkheden en met veel beziens-
waardigheden en attracties in de 
omgeving.

Castenray is gelegen op ca. 2 km afstand 
van de A73 richting Venlo en Nijmegen.



De meest  gestelde vragen bij 

het  aankopen van een woning 

 
1. Wanneer ben ik in onderhandeling?  

 Je bent pas in onderhandeling met de verkopende partij 

als deze reageert op je bod door:  
 
a) Een tegenbod te doen.  

b) Expliciet te melden dat jullie in onderhandeling zijn.   
  
Je bent dus nog niet in onderhandeling als de 

verkopende makelaar zegt dat hij je bod met de verkoper 

zal bespreken.  
  
2. Mag de makelaar doorgaan met bezichtigingen als 

er al over een bod onderhandeld wordt?  
Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk niet tot 

een verkoop te leiden. Bovendien zal de verkoper 

waarschijnlijk graag willen weten of er meer 

belangstelling is. Ook mag er met meerdere 

geïnteresseerde kopers tegelijkertijd onderhandeld 

worden. Een makelaar moet dit wel duidelijk aan alle 

partijen melden. Vaak zal de makelaar belangstellenden 

mededelen dat er al een bod ligt of dat er 

onderhandelingen gaande zijn. De makelaar doet geen 

mededelingen over de hoogte van de biedingen. Dit zou 

overbieden kunnen uitlokken.  
  
3. Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper 

de woning dan aan mij verkopen?  
Nee, de verkoper is niet verplicht de woning dan aan jou 

te verkopen. De Hoge Raad heeft bepaald dat de 

vraagprijs gezien moet worden als een uitnodiging tot het 

doen van een bod. Ook als je de vraagprijs biedt, kan de 

verkoper dus beslissen of hij je bod wel of niet aanvaardt, 

of (via zijn makelaar) een tegenbod doet.  
  
4. Kan de verkoper de vraagprijs van een woning 

tijdens de onderhandeling verhogen?  
Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen 

of te verlagen. Daarnaast heb je als potentiële koper ook 

het recht tijdens de onderhandelingen je bod te verlagen. 

Zodra de verkopende partij een tegenbod doet, vervalt 

namelijk je eerdere bod.  
  
5. Mag een makelaar tijdens de onderhandeling het 

systeem van verkoop wijzigen?  
Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden die 

de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk te 

bepalen is wie de beste koper is. Op dat moment kan de 

verkoper – op advies van zijn makelaar – besluiten de 

biedingsprocedure te wijzigen in bijvoorbeeld een 

inschrijvingsprocedure. In deze procedure krijgen alle  

 
 
 
 
 
 
bieders een gelijke kans om een bod uit te brengen. De 

makelaar dient uiteraard eerst eventueel eerder gedane 

toezeggingen of afspraken na te komen, voordat de 

procedure veranderd wordt.  
 
6. Wat is een optie? 

Het begrip ‘optie’ wordt op twee manieren gebruikt: 
  
a) In juridische zin geeft een optie een partij (in dit geval 

de koper) de keuze om door een eenzijdige verklaring 

een koopovereenkomst met een andere partij (de 

verkoper) te sluiten. Beide partijen zijn het dan 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 gebruikelijk. Bij 

de aankoop van een bestaande woning niet.  
  
b) Bij de aankoop van bestaande woningen wordt het 

begrip ‘optie’ eigenlijk ten onrechte gebruikt. ‘Optie’ 

heeft dan de betekenis van bepaalde afspraken die een 

verkopende makelaar maakt met een geïnteresseerde 

koper tijdens het onderhandelings-proces. Bijvoorbeeld 

de toezegging dat de koper een paar dagen bedenktijd 

krijgt voor het uitbrengen van een bod. De koper kan 

deze tijd gebruiken om beter inzicht te krijgen in zijn 

financiering of de gebruiksmogelijkheden van de 

woning. De makelaar zal in deze periode bij andere 

geïnteresseerde partijen aangeven, dat op de woning 

een optie rust. Een optie kun je niet eisen. De verkoper 

beslist in overleg met de makelaar of dergelijke opties 

worden gegeven. 
  
7. Moet de makelaar met mij als eerste in 

onderhandeling als ik de eerste ben die een 

afspraak maakt voor een bezichtiging? Of als ik als 

eerste een bod uitbreng?  
Nee, dit hoeft niet. De verkoper bepaalt samen met de 

verkopende makelaar met wie hij in onderhandeling 

gaat. Vraag als koper de verkopende makelaar van te 

voren naar de verkoopprocedure die gehanteerd wordt 

om teleurstelling te voorkomen. 



8. Hoe komt de koop tot stand?  
Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste 

zaken - onder andere prijs, leveringsdatum, ontbindende 

voorwaarden en eventuele afspraken over roerende 

zaken -, dan legt de verkopende makelaar de afspraken 

vast in de koopovereenkomst. Pas als beide partijen de 

koopovereenkomst hebben ondertekend, komt de koop 

tot stand. Ontbindende voorwaarden zijn een belangrijk 

aandachtspunt van de koopovereenkomst. Als je deze 

opgenomen wilt hebben in de koopovereenkomst, dan 

moet je dit meenemen in de onderhandelingen. Als koper 

krijg je niet automatisch een ontbindende voorwaarde. 

Koper en verkoper moeten het eens zijn over 

aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden 

voordat de koopovereenkomst wordt opgemaakt. De 

koop komt pas tot stand op het moment dat de 

koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend. 

Dit vloeit voort uit de Wet Koop onroerende zaak en heet 

het schriftelijkheidsvereiste. Een mondelinge of per e-

mail bevestigde afspraak is dus niet voldoende. Zodra de 

verkoper en de koper de koopovereenkomst hebben 

ondertekend en de koper (en eventueel de notaris) een 

afschrift van de overeenkomst heeft ontvangen, treedt 

voor de particuliere koper de wettelijke bedenktijd in 

werking . Binnen deze tijd kun je als koper alsnog afzien 

van de koop. Na deze tijd is de koop definitief rond, tenzij 

de ontbindende voorwaarden van toepassing zijn.  
  
9. Wat houdt de drie dagen bedenktijd voor de koper 

precies in?  
De wettelijk vastgestelde drie dagen bedenktijd houdt in 

dat je als koper zonder opgaaf van redenen de koop kunt 

ontbinden. De bedenktijd van drie dagen gaat in zodra 

een kopie van de getekende koopovereenkomst aan de 

koper ter hand is gesteld. De bedenktijd kan langer duren 

dan drie dagen als deze eindigt op een zaterdag, zondag 

of algemeen erkende feestdag. Hiervoor zijn regels 

opgesteld. De makelaar kan precies aangeven tot 

wanneer de bedenktijd loopt.  
  
10. Mag ik als koper advies van de verkopende 

makelaar verwachten?  
De verkopende makelaar vertegenwoordigt de belangen 

van de verkoper. Hij zal de verkoper adviseren tijdens het 

verkoopproces. De verkopende makelaar kan en mag  

daarom niet tegelijkertijd jouw belangen behartigen. Als 

je dus begeleiding en advies wilt tijdens het 

aankoopproces, dan is het verstandig zelf een 

aankopende makelaar in te schakelen.  
  

11. Hoe wordt het aantal vierkante meters van een 

woning bepaald?  
  De makelaars zijn verplicht het aantal vierkante meters 

van een woning te meten volgens een branchebreed 

afgesproken meetinstructie. Deze instructie beschrijft 

precies wat er wel of niet wordt meegerekend als 

gebruiksoppervlakte van een woning of appartement. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar vier ruimten: 
  
a) Woonruimte, zoals woon- en slaapkamers, wc, gang 
en meterkast.   
b) Overige inpandige ruimte, zoals aangebouwde 
garage en zolder met vlizotrap.   
c) Gebouwgebonden buitenruimte, zoals balkon en 

loggia.  

d) Externe bergruimte, zoals losstaande schuur en 
losstaande garage.   

  
Aandachtspunt bij het bepalen van de 

gebruiksoppervlakte is bijvoorbeeld dat alleen daar 

wordt gemeten waar de hoogte minimaal 1,5 meter is. 

De buitenmuren worden niet meegemeten, de 

binnenmuren wel. Nissen kleiner dan 0,5 m2 worden 

genegeerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Heeft u andere vragen die te maken 

hebben met de aan- en/of verkoop van uw 

woning? Neem dan geheel vrijblijvend 

contact op met een van onze makelaars. 

Wij helpen u graag!



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
                  

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                        

            Ons team 

 
 
 
 
 
 

De makelaars van Arvalis staan bekend als 

vraagbaak voor de (ver)koop en (ver)huur van 

woningen, bedrijven en grond in  

Zuidoost-Nederland. Ze hebben zich als geen  

ander gespecialiseerd in alles wat met vastgoed 

in het buitengebied te maken heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uw makelaar:                                                             

 Frank Sijbers 

 t: 06-20522634 

 fsijbers @arvalis.nl 

 



Disclaimer 

Wij stellen het op prijs als u ons naar aanleiding van deze brochure en bezichtiging op de hoogte brengt van uw 

bevindingen zodat wij onze opdrachtgever kunnen informeren.  

Deze brochure geeft u een indruk en vormt slechts de uitnodiging tot het doen van een bieding. 

Indien er met betrekking tot dit object onderhandelingen optreden welke leiden tot het tot stand komen van een 

koopovereenkomst, zal door Arvalis een koopakte worden opgesteld overeenkomstig het laatst uitgegeven 

model “VastgoedPRO-KOOPAKTE” vastgesteld door VastgoedPRO.  

Indien door koper gewenst, kan in deze koopovereenkomst ten behoeve van de koper een voorbehoud worden 

opgenomen ter verkrijging van een hypothecaire geldlening en/of nationale hypotheekgarantie (NHG). 

In de koopovereenkomst zal de standaard waarborgsom (een borg te storten bij de notaris) of een bankgarantie 

ter grootte van 10% van de koopsom worden opgenomen. 

Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren over dit object. Echter als koper heeft u op grond van het 

burgerlijk wetboek bij de aankoop een onderzoeksplicht en bent u hier zelf voor verantwoordelijk. U kunt zich 

laten bijstaan door een makelaar. 

De plattegronden in deze brochure zijn ter indicatie en gemaakt voor promotionele doeleinden. Aan deze 

plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.  

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 
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