
Keurige woning 
met 2 badkamers!
HOEFBLADLAAN 21, PAPENDRECHT



De makelaar
van deze woning
Onze makelaars helpen je graag met al jouw vragen over de woning. 

Flexibel en goed bereikbaar!
 Onze makelaars zijn flexibel en 
goed bereikbaar, waardoor je 
altijd snel terecht kunt, ook ‘s 
avonds en in het weekend.

Midden in het werkgebied! 

Je bent van harte welkom voor 
een kop koffie in onze 4 
moderne kantoren op goed 
bereikbare locaties in Leerdam, 
Dalem-Gorinchem, Culemborg 
& Papendrecht.

Alle kennis in huis! 

De kennis van een groot, 
hoogopgeleid team, 
waarbinnen iedere makelaar 
zijn eigen specialisme heeft. 

Ook kun je voor je hypotheek

en verzekeringen bij Van Ekeren 
terecht. 

Vrijblijvende waardecheck 

Heb je een eigen woning 

en ben je benieuwd naar 

de waarde? Wij komen 
kosteloos bij je langs.

0183-672992

Christiaan Wisse

Jim Hammer

0183-672992

christiaan@2mmakelaars.nl

jimmy@vanekerenkuiper.nl

Lees deze brochure voor de ins en outs van de woning. 

Meer weten over Van Ekeren Kuiper?

Bekijk onze website
Blijf op de hoogte en volg ons op Instagram

2

https://www.instagram.com/vanekerenkuiper_makelaar/?hl=nl
https://www.vanekerenkuiper.nl/overons/


Kenmerken

Zie jij jezelf hier 

al wonen?

Objectgegevens

Vraagprijs € 359.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning hoekwoning

Aantal kamers 4

Inhoud 330 m³

Perceeloppervlakte 145 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

103 m²

Bouwjaar 1995

Ligging in woonwijk

Tuin 750 cm x 560 cm

Positie hoofdtuin noord



Omschrijving






Uniek aanbod! Levensloopbestendige hoekwoning, gelegen op een rustige locatie met winkelcentrum Wilgendonk dichtbij.




- De woning is levensloopbestendig dankzij de slaapkamer en de moderne badkamer op de begane grond.

- De verdieping biedt: 2 slaapkamers, een tweede badkamer en een dakterras. Hiermee eveneens geschikt voor gezinnen.

- De woning heeft energielabel B en is grotendeels voorzien van elektrisch bedienbare rolluiken.

- Hoefbladlaan 21 heeft een keurige voor- en achtertuin met berging en vrije achterom.




Deze keurige woning, met volledig gelijkvloers woonprogramma, beschikt over een ruime en gezellige woonkamer, een 
complete keuken, 3 slaapkamers en 2 (!) keurige badkamers. Hoefbladlaan 21 is gelegen in de gewilde woonwijk 
Wilgendonk nabij uitvalswegen A15/N3 en diverse voorzieningen. In de nabije omgeving vindt u winkelcentra Wilgendonk 
en Westpolder, Sportcentrum Papendrecht en huisartsenpraktijk.




Globale indeling:




Begane grond: welkom in de ruime hal met vaste kast, meterkast en trapopgang naar de eerste verdieping. Onder de 
trapopgang treft u de keurige toiletruimte. De trap is uitgevoerd met een traplift (blijft achter).






Geniet op dit adres van een gezellige en ruime woonkamer. De woonkamer biedt een zithoek aan de voorzijde en een 
eetkamerhoek aan de achterzijde van de kamer. Vanuit de woonkamer zijn de open keuken en een slaapkamer bereikbaar.




De keuken in neutrale kleurstelling is van alle gemakken voorzien. De keuken biedt een kookplaat met afzuigkap, een 
koelkast met vriesvak, een vaatwasser, een oven en veel opbergruimte. Vanuit de keuken is de achtertuin bereikbaar. 

In de onderhoudsvriendelijke tuin treft u een stenen berging (afmeting ca. 3,00 x 2,30 cm.).




Wat de woning zo uniek maakt is het volledige gelijkvloerse woonprogramma dat de woning levensloopbestendig maakt. 
Dit dankzij de slaapkamer en badkamer op de begane grond. Geniet van een ruime slaapkamer met toegang tot de 
keurige badkamer. De badkamer bestaat uit een ruime inloopdouche met zitje, een wastafel en een tweede toilet.




Verdieping: vanaf de overloop heeft u toegang tot 2 slaapkamers, de badkamer en het verrassend ruime dakterras. De 
overloop is voorzien van een ruime vaste kast. De volledig betegelde badkamer bestaat uit een douchehoek, een 
wastafelmeubel en derde toilet.




Algemeen:

- De woning is volledig geïsoleerd en uitgevoerd met dubbel glas (energielabel B).

- De meeste drempels in de woning zijn voorbereid op het gebruik van een rollator. 

- De woning is grotendeels voorzien van elektrisch bedienbare rolluiken (m.u.v. slaapkamer en badkamer voorzijde).

- Uniek: de woning biedt een slaapkamer en badkamer op de begane grond!

- Aanvaarding: in overleg.




























Bekijk jouw

Bekijk de woning  >

nieuwe
droomwoning
op de website!

www.vanekerenkuiper.nl/aanbod


Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart

Woon je binnenkort 
op deze locatie?”



Aantekeningen



Stappenplan

Een woning kopen doe je niet zomaar. Tenminste, niet iedereen. Welke stappen moeten 

er nu worden doorlopen? Wij vertellen jou de 5 stappen naar jouw droomwoning.

Enthousiast geworden? 
Dan is het tijd om
door te pakken!



Het geld regelen
voor jouw

Maak nu een afspraak voor een gratis 

1e hypotheek-gesprek. Bel ons op 0183 67 29 99, 

of mail naar hypotheken@vanekeren.nl

droomhuis
doe je niet alleen.

Interesse in de woning? 
Neem contact op met 

één van onze kantoren.

Voorwaartsveld 5a

Leerdam



0345 632 100

Beatrixlaan 2a 

Dalem



0183 672 992

Het Hof 1

Culemborg



0345 22 93 00

vanekerenkuiper.nl

De Wederik 2

Papendrecht



078 615 99 60

http://www.vanekerenkuiper.nl

