
Vrijstaande & 
karakteristieke 
kluswoning!

BADWEG 41, GELDERMALSEN



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-
Geldermalsen & 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.

0345-229300

Robbert Pennock
robbert@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
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https://www.instagram.com/vanekerenkuiper_makelaar/?hl=nl
https://www.vanekerenkuiper.nl/overons/


Kenmerken

Zie jij jezelf hier 

al wonen?

Objectgegevens

Vraagprijs € 275.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning vrijstaande woning

Aantal kamers 3

Inhoud 192 m³

Perceeloppervlakte 238 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

77 m²

Bouwjaar 1921

Ligging in woonwijk

Positie hoofdtuin tuin rondom



Omschrijving

Deze vrijstaande karakteristieke jaren '20 woning woning verdient extra aandacht en liefde, waarmee het geheel naar je 
eigen woonwensen is af te stemmen!




- Vrijstaand en met een verassend diepe achtertuin op het zuidwesten.

- Op steenworp afstand gelegen van het gezellige centrum.

- 2 slaapkamers & circa 77 m² woonoppervlak.




Zin om aan de slag te gaan en van deze woning jouw eigen thuis te maken? Van deze kluswoning met een lichte 
woonkamer, aanbouw met badkamer en ruime tuin weet jij ongetwijfeld een droomwoning te maken. We laten je graag de 
mogelijkheden zien tijdens een bezichtiging!























De globale indeling:




Begane grond: je komt de woning binnen via de entree met de meterkast, toegang naar de woonkamer middels twee 
deuren, de trapopgang naar boven met onderliggende kelderkast. De woonkamer heeft een open keuken welke is voorzien 
van een spoelbak, 4-pits gasfornuis en afzuigkap. Doorlopend naar de aanbouw tref je in de hal de toegang naar de 
achtertuin, een separaat toilet, de witgoedaansluitingen en de badkamer met ligbad met douche en een wasbak.




Eerste verdieping: er bevinden zich twee slaapkamers op deze verdieping, beide voorzien van vaste bergruimte. De 
slaapkamer aan de achterzijde heeft een toegangsdeur naar het dak van de aanbouw op de begane grond. De ruime 
overloop geeft tevens toegang naar de technische ruimte met de CV-opstelling.




Goed om te weten:

- De woning beschikt over een aangebouwde stenen berging van circa 10 m² voorzien van een aanrechtblad met spoelbak.

- De woning is voorzien van enkel glas, de kozijnen dienen hiervan dienen vervangen te worden.

- Het definitieve energielabel van de woning is vastgesteld, te weten G.




Ligging: Het dorp Geldermalsen maakt deel uit van de gemeente West Betuwe. Van welke kant u Geldermalsen ook 
binnenkomt, het dorpscentrum nodigt uit voor een bezoekje. Het dorp kent een grote diversiteit in detailhandel. U vindt er 
de groenteman, de ambachtelijke slager, supermarkten en vestigingen van landelijke winkelketens. Daarbij zorgt een flink 
aantal particuliere ondernemers voor een divers winkelaanbod. Op vrijdag is de sfeervolle weekmarkt op het gerenoveerde 
Marktplein. Jonge kinderen kunnen veelal op de fiets of zelfs lopend naar de diverse basisscholen. De jeugd kan zich prima 
voorbereiden op een eventuele vervolgstudie bij de plaatselijke middelbare scholen en op meerdere middelbare scholen in 
de regio. Hiertoe wordt veelal gebruikt gemaakt van het NS-station van Geldermalsen waar intensieve treinverbindingen 
door het hele land plaats vinden. Als u kiest voor vervoer met de auto, dan kruisen de snelwegen A2 en A15 elkaar op korte 
afstand, waardoor bijvoorbeeld 's-Hertogenbosch en Utrecht binnen een half uur te bereiken zijn.



























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

