
Je nieuwe droomwoning?

Groesbeekseweg 19 

6585 KE Mook



HERRENDAL STAETE

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldig-
heid 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. Verschil 
tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent 
aan geen der partijen enig recht.

Royaal wonen in het centrum van Mook met alle 
voorzieningen in de nabijheid en op loopafstand van de 
prachtige natuur. 




Mook is centraal gelegen onder de rook van Nijmegen en is 
omsloten door de prachtige natuur van de Mookerheide, de 
Groesbeekse bossen en de waterrijke omgeving van de Maas. 
Naast het dorpse karakter beschikt Mook over een klein 
winkelgebied voor de dagelijkse boodschappen en heeft het op 
korte afstand gelegen Molenhoek een winkelcentrum en een 
treinstation met een verbinding naar Nijmegen-Venlo en zijn 
grote uitvalswegen binnen 1 á 2 minuten te bereiken. Ook is de 
snelfietsroute van Cuijk naar Nijmegen om de hoek gelegen. 
Hierdoor zijn de Radboud Universiteit en het Radboud 
Ziekenhuis met een elektrische fiets snel te bereiken. Tevens is er 
een breed aanbod aan sport- en ontspanningsmogelijkheden.




Herrendal Staete maakt onderdeel uit van het nieuwbouwplan op 
de hoek van de Bovensteweg/Groesbeekseweg op de locatie van 
de voormalige Rabobank en accountantskantoor Peters. 




Het plan op deze zeer centraal gelegen locatie bestaat in totaal uit 
18 appartementen verdeeld over 4 bouwlagen. 





Bouwjaar

2023





Isolatie

Volledige isolatie toegepast.




 



HERRENDAL STAETE

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldig-
heid 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. Verschil 
tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent 
aan geen der partijen enig recht.

De appartementen voldoen aan hoge normen als het gaat om 
duurzaamheid en comfort. Daarbij is extra geïnvesteerd om een 
zo duurzaam mogelijk gebouw te realiseren, zoals ventilatie type 
C (natuurlijke toevoer via zelfregulerende roosters boven de 
ramen en mechanische afzuiging CO2 gestuurd in de woonkamer, 
in de slaapkamers automatisch en in badkamer op 
luchtvochtigheid gestuurd), zonnepanelen en een warmtepomp 
installatie. 





Verwarming en warm water

De luchtventilatie-warmtepomp in combinatie met een boiler 
voor het warmte tapwater worden per appartement gesitueerd in 
de technische ruimte. Tevens beschikt ieder appartement over 
een eigen klimaatinstallatie. 




Het appartementengebouw wordt voorzien van ongeveer 80 
zonnepanelen die ervoor zorgen dat er hernieuwbare energie 
wordt opgewekt.




De appartementen worden compleet opgeleverd met sanitair 
maar zonder keukeninrichting. 




De woningen worden gebouwd onder de 
nieuwbouwgarantieregeling appartementen 2020 van 
Bouwgarant. Start bouw zomer 2023. 




Voor meer informatie over dit nieuwbouwplan, informeer bij uw 
eigen NVM makelaar of de verkoopmakelaar.



Bouwnummer 04



Bouwnummer 04



Bouwnummer 04



Plattegronden

Begane grond



Groesbeekseweg 19 D B04

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldig-
heid 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. Verschil 
tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent 
aan geen der partijen enig recht.
















Bouwnummer 04



Fraai appartement op de begane grond van Herrendal Staete met 
een gebruiksoppervlakte van 76 m² en een balkon van ca. 6 m². 
Bij dit appartement hoort één parkeerplaats alsmede een eigen 
berging in de onderbouw. 




Indeling: 

Entree/hal, meterkast, woonkamer met een oppervlakte van plm. 
27 m² met een open keuken en balkon, toilet, badkamer met 
wastafel en douche, technische ruimte, 2 slaapkamers.





Koopsom: € 315.000,= V.O.N.



Bouwnummer 6



Bouwnummer 6



Plattegronden

Begane grond



Groesbeekseweg 19 F B06

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldig-
heid 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. Verschil 
tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent 
aan geen der partijen enig recht.














Bouwnummer 06



Fraai appartement op de begane grond van Herrendal Staete met 
een gebruiksoppervlakte van 76 m² en een balkon van ca. 6 m². 
Bij dit appartement hoort één parkeerplaats alsmede een eigen 
berging in de onderbouw. 




Indeling: 

Entree/ruime hal, woonkamer met een oppervlakte van plm. 27 
m² met een open keuken en balkon, toilet, badkamer met 
wastafel en douche, technische ruimte, 2 slaapkamers.







Koopsom : € 315.000,= V.O.N.



Bouwnummer 7



Bouwnummer 7



Plattegronden

Begane grond



Groesbeekseweg 19 G B07

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldig-
heid 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. Verschil 
tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent 
aan geen der partijen enig recht.


















Bouwnummer 07



Fraai appartement op de begane grond van Herrendal Staete met 
een gebruiksoppervlakte van 92 m² en een balkon van ca. 6 m². 
Bij dit appartement hoort één parkeerplaats alsmede een eigen 
berging in de onderbouw. 




Indeling: 

Entree/ruime hal, woonkamer met een oppervlakte van plm. 38 
m² met een open keuken en balkon, toilet, badkamer met 
wastafel en douche, technische ruimte, 2 slaapkamers.





Koopsom : € 380.000,= V.O.N.



Bouwnummer 8



Bouwnummer 8



Plattegronden

Begane grond



Groesbeekseweg 19 G B08

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldig-
heid 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. Verschil 
tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent 
aan geen der partijen enig recht.
















Bouwnummer 08



Fraai appartement op de begane grond van Herrendal Staete met 
een gebruiksoppervlakte van 91 m² en een balkon van ca. 6 m². 
Bij dit appartement hoort één parkeerplaats alsmede een eigen 
berging in de onderbouw. 




Indeling: 

Entree/ruime hal, woonkamer met een oppervlakte van plm. 38 
m² met een open keuken en balkon, toilet, badkamer met 
wastafel, douche 







Koopsom € 377.500,= V.O.N.



Bouwnummer 9



Bouwnummer 09



Plattegronden

Begane grond



Groesbeekseweg 19 K B09

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldig-
heid 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. Verschil 
tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent 
aan geen der partijen enig recht.
















Bouwnummer 09




Fraai appartement op de begane grond van Herrendal Staete met 

een gebruiksoppervlakte van 92 m² en een balkon van ca. 6 m². 
Bij dit appartement hoort één parkeerplaats alsmede een eigen 
berging in de onderbouw. 




Indeling: 

Entree/ruime hal, woonkamer met een oppervlakte van plm. 38 
m² met een open keuken en balkon, toilet, badkamer met 
wastafel, douche en toilet, technische ruimte, 2 slaapkamers.




Koopsom : € 380.000,= V.O.N.



Bouwnummer 10 verkocht



Bouwnummer 10 verkocht



Groesbeekseweg 19 L B10

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldig-
heid 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. Verschil 
tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent 
aan geen der partijen enig recht.
















Bouwnummer 10   VERKOCHT



Fraai appartement op de eerste verdieping van Herrendal Staete 
met een gebruiksoppervlakte van 106 m² en een balkon van ca. 6 
m². Bij dit appartement hoort één parkeerplaats alsmede een 
eigen berging in de onderbouw. 




Indeling: 

Entree/ruime hal, woonkamer met een oppervlakte van plm. 50 
m² met een open keuken en balkon, toilet, badkamer met 
wastafel, douche en toilet, technische ruimte, 2 slaapkamers. 





Koopsom € 450.000,= V.O.N.



Bouwnummer 11



Bouwnummer 11



Plattegronden

Eerste verdieping



Groesbeekseweg 19 M B11

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldig-
heid 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. Verschil 
tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent 
aan geen der partijen enig recht.














Bouwnummer 11



Fraai appartement op de eerste verdieping van Herrendal Staete 
met een gebruiksoppervlakte van 106 m² en een balkon van ca. 6 
m². Bij dit appartement hoort één parkeerplaats alsmede een 
eigen berging in de onderbouw. 





Indeling: 

Entree/ruime hal, woonkamer met een oppervlakte van plm. 50 
m² met een open keuken en balkon, toilet, badkamer met 
wastafel, douche en toilet, technische ruimte, 2 slaapkamers.





Koopsom : € 450.000,- V.O.N.



Bouwnummer 12



Bouwnummer 12



Plattegronden

Eerste veredieping



Groesbeekseweg 19 N B12

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldig-
heid 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. Verschil 
tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent 
aan geen der partijen enig recht.
















Bouwnummer 12



Fraai appartement op de eerste verdieping van Herrendal Staete 
met een gebruiksoppervlakte van 92 m² en een balkon van ca. 6 
m². Bij dit appartement hoort één parkeerplaats alsmede een 
eigen berging in de onderbouw. 




Indeling: 

Entree/ruime hal, woonkamer met een oppervlakte van plm. 40 
m² met een open keuken en balkon, toilet, badkamer met 
wastafel en douche, technische ruimte, 2 slaapkamers.





Koopsom: € 380.000,= V.O.N.



Bouwnummer 13



Bouwnummer 13



Plattegronden

Eerste verdieping



Groesbeekseweg 19 P B13

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldig-
heid 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. Verschil 
tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent 
aan geen der partijen enig recht.
















Bouwnummer 13



Fraai appartement op de eerste verdieping van Herrendal Staete 
met een gebruiksoppervlakte van 91 m² en een balkon van ca. 6 
m². Bij dit appartement hoort één parkeerplaats alsmede een 
eigen berging in de onderbouw. 




Indeling: 

Entree/ruime hal, woonkamer met een oppervlakte van plm. 38 
m² met een open keuken en balkon, toilet, badkamer met 
wastafel en douche, technische ruimte, 2 slaapkamers.





Koopsom: € 377.500,= V.O.N.



Bouwnummer 14



Bouwnummer 14



Plattegronden

Eerste veredieping



Groesbeekseweg 19 R B14

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldig-
heid 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. Verschil 
tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent 
aan geen der partijen enig recht.














Bouwnummer 14



Fraai appartement op de eerste verdieping van Herrendal Staete 
met een gebruiksoppervlakte van 92 m² en een balkon van ca. 6 
m². Bij dit appartement hoort één parkeerplaats alsmede een 
eigen berging in de onderbouw. 




Indeling: 

Entree/ruime hal, woonkamer met een oppervlakte van plm. 40 
m² met een open keuken en balkon, toilet, badkamer met 
wastafel en douche, technische ruimte, 2 slaapkamers.







Koopsom : € 380.000,= V.O.N.



Bouwnummer 15



Bouwnummer 15



Plattegronden

Tweede verdieping



Groesbeekseweg 19 K B15

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldig-
heid 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. Verschil 
tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent 
aan geen der partijen enig recht.














Bouwnummer 15



Fraai appartement op de tweede verdieping van Herrendal Staete 
met een gebruiksoppervlakte van 104 m² en een balkon van ca. 6 
m². Bij dit appartement hoort één parkeerplaats alsmede een 
eigen berging in de onderbouw. 





Indeling:  

Entree/ruime hal, woonkamer met een oppervlakte van plm. 56 
m2 met een open keuken en balkon, toilet, badkamer met 
dubbele wastafel, douche en toilet, technische ruimte, 2 
slaapkamers.







Koopsom: € 430.000,= V.O.N.





 



Bouwnummer 16



Bouwnummer 16



Plattegronden

Tweede veredieping



Groesbeekseweg 19 T B16

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldig-
heid 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. Verschil 
tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent 
aan geen der partijen enig recht.
















Bouwnummer 16



Fraai appartement op de tweede verdieping van Herrendal Staete 
met een gebruiksoppervlakte van 85 m² en een balkon van ca. 6 
m². Bij dit appartement hoort één parkeerplaats alsmede een 
eigen berging in de onderbouw. 





Indeling: 

Entree/ruime hal, woonkamer met een oppervlakte van plm. 39 
m2 met een open keuken en balkon, toilet, badkamer met 
dubbele wastafel, douche en toilet, technische ruimte, 2 
slaapkamers.







Koopsom: € 350.000,= V.O.N.



Bouwnummer 17



Bouwnummer 17



Plattegronden

Tweede verdieping



Groesbeekseweg 19 U B17

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldig-
heid 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. Verschil 
tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent 
aan geen der partijen enig recht.
















Bouwnummer 17



Fraai penthouse op de tweede verdieping van Herrendal Staete 
met een gebruiksoppervlakte van 125 m2 met een balkon van ca. 
6 m2. Bij dit appartement hoort één parkeerplaats alsmede een 
eigen berging in de onderbouw. 





Indeling: 

Entree/ruime hal, woonkamer met volledige nokhoogte van de 
kap een oppervlakte van plm. 62 m2 met een open keuken en 
balkon, toilet, badkamer met dubbele wastafel, douche en toilet, 
technische ruimte, 2 slaapkamers.





Koopsom: € 515.000,= V.O.N.



Bouwnummer 18



Bouwnummer 18



Plattegronden

Tweede verdieping



Groesbeekseweg 19 V 18

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldig-
heid 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. Verschil 
tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent 
aan geen der partijen enig recht.
















Bouwnummer 18



Fraai penthouse op de tweede verdieping van Herrendal Staete 
met een gebruiksoppervlakte van 125 m2 met een balkon van ca. 
6 m2. Bij dit appartement hoort één parkeerplaats alsmede een 
eigen berging in de onderbouw. 





Indeling: 

Entree/ruime hal, woonkamer met volledige nokhoogte van de 
kap een oppervlakte van plm. 62 m2 met een open keuken en 
balkon, toilet, badkamer met dubbele wastafel, douche en toilet, 
technische ruimte, 2 slaapkamers.





Koopsom € 517.500,= V.O.N.



Situtieschets



Locatie op de kaart



Kies voor kwaliteit

Claase: kies voor kwaliteit
 het bestemmingsplan, de kadastrale gegevens en de 
bodem. Zo weet u exact in welke staat u een huis koopt 
en komt u na aankoop niet voor verrassingen te staan.




Is het huis in deze brochure niet uw droomhuis, dan 
zoeken wij voor u verder op basis van uw 
woonwensen. Wij houden van korte lijnen, u heeft 
altijd direct contact met een van onze makelaars. Ook 
kunt u zich via onze site gratis inschrijven voor 
huismail, waardoor u automatisch het nieuwe aanbod 
per e-mail ontvangt. 




Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, 
neemt u dan contact met ons op. Of beter, kom langs 
op ons kantoor. De koffie staat altijd voor u klaar!

Het kopen van een huis is een spannend en intensief 
proces, er komt veel bij kijken. Als u besluit om met 
Claase Garantiemakelaars in zee te gaan, dan kiest u 
voor een volwaardige service van hoge kwaliteit. Wij 
begeleiden u van A tot Z bij de aankoop van uw 
droomhuis. 




Wij roepen in ons kantoor al jaren, dat het 
makelaarsvak eigenlijk helemaal niet over huizen 
gaat, het gaat over mensen. En dat is dan ook meteen 
onze kracht. We leren u graag kennen en verdiepen 
ons in uw woonwensen. Wat vindt u echt belangrijk in 
uw nieuwe woonplek? Voor elk individu, stel of gezin 
is er een huis dat past.




Een huis kopen, dat doe je met verstand én gevoel. Wij 
vinden het belangrijk u optimaal te ondersteunen in 
dit doorgaans emotionele proces. Onze meerwaarde is 
dat wij u realistische vragen durven te stellen, 
uitdagen op uw woonwensen en dat we ook 
alternatieve invalshoeken durven voorleggen. 
Daarnaast hebben we jarenlange ervaring en een 
uitmuntende kennis van de regio. Met Claase vindt u 
gegarandeerd uw passende nieuwe droomhuis. Dat 
durven we na al die tijd best te zeggen over onszelf.




Als Garantiemakelaars nemen wij u letterlijk uw 
zorgen uit handen. Ook doen wij altijd onderzoek naar 

Ons Team

Bas Claase

Makelaar Taxateur




06-53 22 63 98

bas@claase.nl

Peter Baakman

Makelaar Taxateur




06-53 92 12 44

peter@claase.nl

Marcel Kuitenbrouwer


 Assistent Makelaar




06-53 96 69 34


marcel@claase.nl

Rijksweg 124

6581 ES Malden

t 024-358 02 01 e info@claase.nl

www.claase.nl


