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Op een gunstige locatie aan de rand van het dorp, ligt deze vrijstaande 

woning met Bed and Breakfast “De Rijnban”. Het diepe perceel van maar 

liefst 2475 m² biedt volop privacy en hier geniet u van bloesem, fruitbomen 

en een prachtig vrij uitzicht. Een oude schuur is volledig omgebouwd tot 

luxe B&B die van alle gemakken is voorzien. Zowel de bewoner(s) van deze 

leuke vrijstaande woning met extra schuur als de gasten van de Bed & 

Breakfast hebben volop privacy. Dit komt onder meer door de verschillende 

terrassen die zijn gecreëerd en de twee aparte opritten die voor veel eigen 

parkeergelegenheid zorgen. Bent u op zoek naar een schitterende plek in 

de Betuwe om te wonen, te genieten en wellicht wat minder te gaan 

werken? Dan is dit object een uitstekende kans! Want met een jaaromzet 

(in 2021) van maar liefst € 28.135,- heeft u een mooie (extra) inkomsten-

bron en goed pensioen. Uiteraard is de B&B-ruimte voor meer doeleinden 

geschikt. Dus wenst u kantoor aan huis? Of wilt u een praktijkruimte of 

salon bij huis starten? Dan biedt deze woning volop mogelijkheden. 

Vanzelfsprekend is het bieden van mantelzorg ook een optie. De 

mantelzorgwoning staat hier zelfs al voor u klaar! 

 

Indeling: Begane grond 

Hal/entree met toegang tot de ruime kelder. C.V.-/bergruimte en meterkast. 

Toilet. Woonkamer met vaste kast en aangrenzend de eetkamer. Vanuit de hal 

zijn zowel de woonkamer als de eetkamer te bereiken. De uitgebouwde  

keuken is voorzien van een hoek inbouwkeuken met apparatuur.   

 

Beschrijving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Verdieping 

Overloop. 4 slaapkamers met inbouwkast (één met deur naar het balkon en  

één met vaste wastafel). Eenvoudige doucheruimte. Extra bergzolder.  

Bed and Breakfast 

De vrijstaande Bed en Breakfast heeft een eigen oprit voor meerdere auto’s en 

via het paadje is de entree aan de zijkant bereikbaar. Zowel voor als achter de 

B&B is een privé terras aanwezig. Dit ruime vakantieverblijf is kunstzinnig 

ingericht en beschikt over een comfortabele zithoek en een eigen keuken 

voorzien van apparatuur. De badkamer is luxe en compleet met bubbelbad, 

separate douche, vaste wastafel en zwevend toilet. Er is zelfs een Finse sauna 

aanwezig. Met recht een luxe en compleet vakantieverblijf. De openslaande 

deuren aan de achterzijde bieden toegang tot het terras en hier geniet u van 

een prachtig vrij uitzicht over de schitterende tuin. Aan de voorzijde is  

extra bergruimte aanwezig en hier treft u de 2e C.V.-opstelling aan. 

Extra info 

Veel parkeergelegenheid op de twee eigen opritten. De extra schuur van  

ca. 40 m² is momenteel gedeeltelijk in gebruik als bergruimte. Aan de achter-

zijde is een slaapkamer, douche en toilet aanwezig. Deze extra ruimte biedt u 

vele mogelijkheden. Ook hier geven de terrasdeuren aan de achterzijde u 

toegang tot een heerlijk terras en prachtig uitzicht. 

Om de vrijheid te ervaren dient u echt achter deze woning te komen kijken en 

samen met ons tussen de fruitbomen gelopen te hebben. Met een gemiddelde 

beoordeling via Booking.com van maar liefst een 9 is dit een unieke kans om 

deze goedlopende B&B voort te zetten en zelf te wonen in een prachtige 

omgeving. De woning kunt u geheel naar eigen wens moderniseren, 

verduurzamen en afwerken in de stijl die u aanspreekt. 

 

  



   

 

 

 

 

Gastbeoordelingen B&B 

 

Enkele van de vele positieve beoordelingen via Booking.com en AirBnB… 

 

‘Heerlijk eigen plek met tuin, keuken, sauna bubbelbad’ 

Gewoon heerlijk om compleet je eigen plek te hebben met  

alles erop en eraan. keuken met alle voorzieningen en een  

sauna om lekker volledig optimaal te kunnen ontspannen. 

 

 

‘Fantastisch verblijf met heerlijke sauna en bubbelbad’ 

Erg groot, comfortabel appartement, maar wel heel knus inge- 

richt. Mooi gestyled met leuke details en van alle gemakken voorzien.  

Veel privacy. Fijne sauna en bubbelbad, schitterend uitzicht, eigen  

parkeerplaats. Mooie en leuke afwerking. Heel goed stevig  

matras. Eigen keuken was ook heel prettig. 

 

 

‘Verrukkelijk’ 

Een prachtige, heel ruime accommodatie. Van alle  

gemakken voorzien. Een voortreffelijk bed. Een sauna  

en een bubbelbad (hebben we overigens geen gebruik  

van gemaakt). Een heerlijk terras met toegang tot  

een enorme tuin. Een prima uitvalsbasis voor  

wandel- en fietstochten in de omgeving. 

 

 

‘Heerlijk eigen plek met tuin, keuken, sauna bubbelbad’ 

Gewoon heerlijk om compleet je eigen plek te hebben met  

alles erop en eraan. Keuken met alle voorzieningen en een  

sauna om lekker volledig optimaal te kunnen ontspannen. 

  



   

 

Algemeen 

Vraagprijs 

Aanvaarding 

Soort woonhuis 

Bouwjaar 

 

Inhoud en  

oppervlakten 

Wonen 

Overige inpandige ruimte 

Gebouw geb. buitenruimte 

Externe bergruimte 

Inhoud 

Perceel 

 

Energie 

Energielabel 

Verwarming 

C.V.-ketel 

 

 

Kenmerken 

        

€ 629.000,-- k.k. 

In overleg 

Vrijstaande woning met B&B 

Ca. 1956 

 

 

 

147 m² 

36 m²  

1 m² 

37 m² 

696 m³ 

2475 m² 

 

 

G 

C.V.-ketels (huur) 

Atag en Intergas 

 

 

  



   

 

 
 



   

 

 
 

 



   

 

 
 



   

 

 
 



   

 

 
 



   

 

 
 



   

 

 
 



   

 

 
 



   

 

 
 



   

 

 
 



   

 

 
 



   

 

 
 



   

 

 
 



   

 

 
 



   

 

 
 



   

 

 
 



   

 

 
 



   

 

 
 



   

 

 
 



   

 

 
 



   

 

 
 



   

 

 
 

  



   

 

Totale perceel 

 

 

  



   

 

 

Plattegrond 

begane grond 

 

 

 

 

  



   

 

 

Plattegrond 

verdieping 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

Plattegrond B&B 

 

 

  



   

 

 

Plattegrond schuur 

 

 

 

  



   

 

 

Kadastrale kaart 

 



   

 

 

Kadastrale kaart 

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

André 

 

 

 

 

 

 

René 

 

 

 

 

 

 

Martijn 

De persoonlijke makelaars 

Huis kopen of verkopen? Dat betekent een verandering in uw leven. Een spannende 
en drukke tijd breekt aan. Veel om over na te denken, of u nu gaat kopen of 

verkopen. Het is belangrijk dat u niets over het hoofd ziet, want dat kan grote 
gevolgen hebben. Want waar moet u precies op letten? Welke prijs is in deze tijd 
reëel? Hoe brengt u uw huis zo goed mogelijk in beeld? Wie wijst u op belangrijke 

details als u een huis wilt (ver)kopen? Ieder zijn vak! Karens Vastgoed houdt zich al 
meer dan 20 jaar bezig met alle facetten van de makelaardij. Door deze jarenlange 

ervaring kennen we de plaatselijke en regionale markt als geen ander. Met die 
kennis èn een zeer persoonlijke aanpak zijn we iedere keer weer succesvol.  

 
Ook is Karens Vastgoed aangesloten bij de brancheorganisatie VBO. U heeft met een 
deskundige makelaar van doen. Door permanente educatie te volgen zijn wij altijd 
op de hoogte van de ontwikkelingen in de huidige woningmarkt. Digitalisering en 
zichtbaarheid van het aanbod op een creatieve en professionele manier is zo’n 

ontwikkeling. Funda is belangrijk, maar onderschat onze kracht en het regionale 
bereik op Facebook en Instagram niet. Alles inzetten voor het maximale resultaat. 

Wij helpen u graag! 

  



   

 

Asbest 
Het kan zijn dat er in de woning asbest-
houdende materialen zijn verwerkt. Indien dat 
bij de verkoper bekend is, zal dit door Karens 
Vastgoed worden gemeld. In de koopovereen-
komst zal, als het een oudere woning betreft, 
de navolgende clausule worden opgenomen: 
“Het verkochte is gebouwd in een periode 
waarin de toepassing van asbesthoudende 
materialen niet bij wet was verboden, waar-
door de aanwezigheid ervan niet geheel is uit 
te sluiten. Koper vrijwaart verkoper van de 
eventuele aanwezigheid hiervan.” 
 
Bouwkundige keuring 
Koper heeft uiteraard het recht om een bouw-
kundige keuring te laten uitvoeren om een 
inzicht te verkrijgen in de bouwkundige staat.  
 
Brochure 
Deze brochure is met zorg samengesteld. Voor 
de juistheid van de verstrekte informatie is ons 
kantoor mede afhankelijk van derden. Aan 
onvolkomenheden in de vermelde gegevens 
kunnen geen rechten worden ontleend. De door 
Karens Vastgoed verstrekte informatie dient 
uitsluitend te worden gezien als een uitnodiging 
tot nadere informatie, bezichtiging of het 
uitbrengen van een bod. Wijzigingen in prijs en 
uitvoering zijn voorbehouden. 
 
Onderzoeksplicht  
Ondanks het feit dat de eigenaar/verkoper van 
de woning een meldingsplicht heeft, vermeldt 
het Burgerlijk Wetboek ook de onderzoeksplicht 
van de koper. Dit houdt in dat de koper zijn 
eigen verantwoordelijkheid c.q. onderzoeks-
plicht heeft voor onder andere datgene, dat 
voor hem of haar belangrijk is bij de aankoop. 
 
Ouderdomsclausule 
Indien het een oudere woning betreft, zullen 
wij in de koopovereenkomst de volgende 
clausule opnemen: “Het betreft een woning die 
meer dan 50 jaar oud is wat betekent dat de 
 

 

De kleine lettertjes 
 
eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen 
worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe 
woningen. Indien het een woning betreft die 
niet door de verkoper bewoond is geweest, zal 
de volgende aanvulling worden opgenomen: 
Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan ge-
garandeerd heeft, staat verkoper niet in voor 
gebreken aan fundering, vloeren, leidingen van 
elektriciteit, water, gas de riolering en de 
afwezigheid van doorslaand of optrekkend 
vocht”. 
 
Overeenkomst  
Er is sprake van een overeenkomst wanneer de 
schriftelijke koopovereenkomst door koper en 
verkoper is ondertekend, waarvan een afschrift 
aan de koper wordt overhandigd en gedurende 
de wettelijke bedenktijd door koper niet wordt 
opgezegd. 
 
Plattegronden  
De plattegronden in de brochure zijn gemeten 
conform de meetinstructie NEN2580. Deze 
Meetinstructie is bedoeld om een meer 
eenduidige manier van meten toe te passen 
voor het geven van een indicatie van de 
gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit 
verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, 
door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, af-
rondingen of beperkingen bij het uitvoeren van 
de meting. 
 
Waarborgsom 
Kopende partij dient ter zekerheidsstelling 
binnen 8 weken na prijsovereenstemming een 
waarborgsom te storten of een bankgarantie te 
stellen in handen van de betrokken notaris, ter 
grootte van 10% van de koopsom. 
 

 
Reactie  
Zowel verkoper(s) als wij waarderen het zeer 
als u na een bezichtiging laat weten wat uw 
bevindingen zijn. Bij voorbaat hartelijk dank. 
 

  



   

 

Wanneer ben ik in onderhandeling?  
Je bent in onderhandeling als de verkoper een 
tegenbod doet. Ook kan de verkopende make-
laar uitdrukkelijk aangeven dat hij met je in 
onderhandeling is. Je bent niet in onderhande-
ling als de verkopende makelaar aangeeft dat 
hij je bod met de verkoper zal overleggen.  
 
Mag het bezichtigen doorgaan tijdens de onder-
handeling? 
Dat mag. Een onderhandeling hoeft nog niet tot 
een verkoop te leiden. De verkoper kan daar-
naast wellicht graag willen weten of er meer 
belangstelling is. De eerste bieder hoeft niet de 
beste te zijn. Vaak zal de verkopende makelaar 
aan belangstellenden vertellen dat hij, zoals 
dat heet, onder bod is. De makelaar zal geen 
mededelingen doen over de hoogte van de 
biedingen. Dit zou overbieden kunnen uitlok-
ken. Vraag de makelaar naar de te volgen pro-
cedure, indien je een bod wenst uit te brengen.  
 
Mag een makelaar tijdens de onderhandeling 
een andere verkoopprocedure gaan hanteren 
C.Q. een bieding van een ander aannemen?  
Ja, dat mag. Eén van de partijen mag de onder-
handelingen beëindigen. Soms zijn er zoveel 
belangstellenden die de vraagprijs bieden of 
benaderen, dat het moeilijk is te bepalen wie 
de beste koper is. In dat geval kan de 
verkopende makelaar - natuurlijk in overleg 
met de verkoper - besluiten de lopende onder-
handeling af te breken en de biedprocedure te 
wijzigen in bijvoorbeeld een inschrijvings-
procedure. De verkoper dient echter wel eerst 
eventuele gedane toezeggingen na te komen. 
 
Moet de makelaar, indien er meerdere bie-
dingen zijn, de verschillende biedingen in een 
bepaalde volgorde afwerken?   
Nee. In overleg met de verkoper wordt de ge-
wenste onderhandelingsmethodiek bepaald. Er 
zijn verschillende onderhandelingsmethodieken 
mogelijk. Daarbij dient voorop te staan dat 
duidelijkheid verschaft wordt aan de betrok-
kenen. De Centrale Raad van Toezicht heeft te- 
vens als eis gesteld dat gegadigden niet tegen 
elkaar uitgespeeld mogen worden. Hiervan is in 
elk geval sprake als de makelaar aan een 
 

 

Veel voorkomende vragen 
 
gegadigde kenbaar maakt wat een andere 
kandidaat geboden heeft.  
 
Wanneer komt een koop tot stand?  
Een overeenkomst is pas een overeenkomst als 
een schriftelijk koopcontract door beide par-
tijen is ondertekend. Eventueel door de koper 
te maken voorbehouden (zoals het verkrijgen 
van hypotheek, Nationale Hypotheek Garantie), 
worden alleen vermeld als deze in de onder-
handelingen zijn afgesproken. Na het tekenen 
van de koopakte heeft de koper een wettelijke 
bedenktijd van drie dagen. In deze bedenktijd 
is het mogelijk om zonder verdere gevolgen de 
koop te ontbinden. De tussen koper en verkoper 
te sluiten koopovereenkomst komt uitsluitend 
tot stand als beide partijen een schriftelijke 
koopakte hebben ondertekend. Zolang er nog 
geen door beide partijen getekende koopakte 
is, is verkoper niet verplicht mee te werken aan 
het tot stand brengen van de koopovereen-
komst.  
 
Wanneer begint/eindigt de bedenktijd?  
De bedenktijd begint op de dag die volgt op de 
dag dat (een afschrift van) de tussen partijen 
opgemaakte akte aan koper ter hand is gesteld. 
De bedenktijd eindigt tegen 24.00 uur van de 
laatste dag die van de bedenktijd deel uit-
maakt. Het is dus niet van belang hoe laat de 
koper het afschrift van de akte heeft ont- 
vangen. Eén dag in het weekend telt mee, 
feestdagen tellen nooit mee. 
 
Wat zijn ontbindende voorwaarden?   
Geldige redenen, die in het koopcontract zijn 
vastgelegd, om de koop van een woning te 
annuleren. Bij de koop van een woning is het 
gebruikelijk om ontbindende voorwaarden op 
te nemen voor het verkrijgen van een passende 
financiering, en (indien van toepassing) voor 
een huisvestingsvergunning of Nationale 
Hypotheek Garantie. Indien het voorbehoud van 
financiering is opgenomen hanteren wij 
hiervoor een termijn van 6 weken. De 
ontbindende voorwaarden gaan lopen vanaf 
datum mondelinge koop en moeten tijdens de 
onderhandelingen overeengekomen zijn. 

  



   

 

Burg. Lodderstraat 36 

4043 KM Opheusden 

0488 44 35 11  

www.karens.nl 

 

 

Heeft u  

interesse? 
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