
Riante vrijstaande 
woning!
LAAGEINDSEWEG 3, GELLICUM

Met uitzicht over de landerijen!



Meer weten over Buitenstate? Bekijk onze website

Blijf op de hoogte en volg ons op Instagram

De makelaars
van uw Buitenstate
Onze makelaars helpen u graag met al uw vragen over de woning. 
Bel 0345 63 21 00 of mail naar dennis@vanekerenkuiper.nl

Midden in het werkgebied! 


U bent van harte welkom voor een kop koffie 


in onze twee moderne kantoren op goed 
bereikbare locaties in Leerdam en Gorinchem.

Flexibel en goed bereikbaar! 

Onze 6 makelaars zijn flexibel en goed 
bereikbaar, waardoor u altijd snel terecht kunt, 
ook ‘s avonds en in het weekend. Ook een 
vrijblijvende waardebepaling van uw woning.

Wat is een Buitenstate? 

Als het aankomt op verkoop van woonboerderijen, 
monumentale objecten, landhuizen en andere bijzondere 
panden, wordt er meer specialisme verwacht van de makelaar. 
Dat beseffen wij ons ook. Buitenstate is een landelijk 
samenwerkingsverband tussen makelaars die gespecialiseerd 
zijn in de begeleiding van aankoop en verkoop van onder 
andere vrijstaande woningen in het buitengebied.

Lees deze brochure voor de ins en outs van de woning. 
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vanekerenkuiper.nl/buitenstate

https://www.vanekerenkuiper.nl/diensten/buitenstate


Kenmerken

Vanuit de 
achtertuin heeft u 
een prachtig 
uitzicht over de 
landerijen!

Objectgegevens

Vraagprijs € 925.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort villa

Type woning vrijstaande woning

Aantal kamers 5

Inhoud 943 m³

Perceeloppervlakte 1.613 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

276 m²

Externe bergruimte 26 m²

Bouwperiode 1976

Ligging aan rustige weg, vrij uitzicht, landelijk gelegen
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Omschrijving
Riante vrijstaande woning met prachtig uitzicht over de landerijen! 




- Een perceel van maar liefst 1.613 m²

- Diepe groene tuin en eigen oprit

- Voorzien van energielabel A

- 4 slaapkamers & ca. 276 m² woonoppervlak

Op het perceel bevindt zich een 
grote vrijstaande stenen schuur! 
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In de rustige groene omgeving van het idyllische 
Lingedorp Gellicum staat deze vrijstaande woning. 
De woning is prominent gesitueerd op een kavel van 
maar liefst 1.613 m² en is volledig omheind. Het 
geheel is gebouwd in 1976 en heeft een 
woonoppervlakte van ca. 276 m². Het woonhuis is 
strak afgewerkt, licht en ruimtelijk, maar voelt 
desondanks toch knus en warm aan. Het geheel 
beschikt onder andere over een royale living met 
een sfeervolle houtkachel, een Bulthaup keuken, 4 
riante slaapkamers, een walk-in-closet, een nette 
badkamer en een ruime stenen garage. De fraai 
aangelegde achtertuin biedt privacy, ruimte en een 

vrij uitzicht over de landerijen. De mooiste plekken 
om te genieten en tot rust te komen zijn de houten 
veranda met openhaard en de woonkamer met het 
weidse uitzicht door de grote raampartijen. Uniek en 
erg indrukwekkend!




De woning is centraal gelegen tussen Leerdam en 
Geldermalsen. In deze steden vindt u een rijk 
aanbod aan voorzieningen, waaronder 
supermarkten en scholen. Door de nabij gelegen 
snelwegen A2 en A15 zijn grote steden als Utrecht, 
's-Hertogenbosch en Gorinchem binnen zo'n 30 
autominuten bereikbaar. Deze steden zijn ook 
gemakkelijk bereikbaar via het spoor, want stations 
Geldermalsen (9 km) en Leerdam (5,5 km) liggen op 
een kruispunt van (spoor)wegen van noord naar zuid 
en oost naar west.




Kortom: de perfecte plek om te wonen, werken en 
ontspannen! 




De globale indeling:




Begane grond: entree; ontvangsthal, meterkast, 
separaat toilet met fonteintje; tussenhal met 
garderobekast, bergkast en trapopgang naar de 
eerste verdieping met vide; royale woonkamer met 
een zitgedeelte, eetgedeelte en een tv-hoek, 
prachtig uitzicht over de landerijen en veel lichtinval; 
ruime half open keuken met diverse 
inbouwapparatuur; een bijkeuken met 
inbouwkeuken, een inbouwvriezer en toegang tot de 
tuin; in de (voormalige) garage vind je een grote 
bergruimte met de witgoedaansluitingen. De 
keuken is voorzien van een vaatwasser, oven, 
kookplaat, magnetron, koelkast, afzuigkap en 1,5 
spoelbak. De gehele begane grond beschikt over 
vloerverwarming (als hoofdverwarming). Er is een 
mogelijkheid om een kantoor- of praktijkruimte te 
creëren met een eigen ingang en aparte 
trapopgang. 




Eerste verdieping: overloop met vide, een vaste kast 
met de CV-opstelling en de warmwater boiler, vaste 
kast met bergruimte; badkamer met douche, ligbad, 
2e toilet en een dubbele wastafel; 4 royale 
slaapkamers. De riante master bedroom beschikt 
over een ruime walk-in-closet, een airco, 
verduisterend rolgordijn, een hordeur en 
openslaande deuren. Middels een vlizotrap is er 
toegang tot de bergvliering.


Tuin: 

- De achtertuin is gelegen op het zuiden, voorzien 
van diverse terrassen, een groot gazon, een vijver, 
een moestuin, een kippenren en een grote houten 
veranda met openhaard.

- Op het terrein staat een ruime stenen garage met 
een bergvliering. De garage is o.a. voorzien van een 
elektrisch bedienbare garagedeur, water(pulse) en 
een riolering aansluiting.

- De ruime oprit biedt de mogelijkheid tot het 
parkeren van meerdere auto's op eigen terrein. 




Algemeen:

- Op de garage liggen 14 zonnepanelen.

- In 2016 zijn de kozijnen (grotendeels) vervangen 
door kunststof kozijnen met HR++ beglazing. Deze 
ramen zijn ook voorzien van horren. 

- De 2 slaapkamers aan de westzijde, de 
slaapkamer aan de zuidzijde en de keuken zijn 
voorzien van elektrisch bedienbare zonnewering.

- De grote raampartij in de master bedroom is 
voorzien van een elektrisch bedienbaar rolluik.

- Het houtwerk buiten van de woning en de garage 
wordt in juni 2022 geschilderd. 

- Het geheel is voorzien van een alarminstallatie en 
glasvezel. 













Ligging:

Het rustige dorp Gellicum maakt deel uit van de gemeente West Betuwe en ligt centraal in het Betuwse rivierenlandschap 
aan de rivier de Linge. In de directe omgeving zijn er fraaie recreatiemogelijkheden, zoals zwembad/camping, Het 
Betuwestrand, natuurgebieden, zoals het prachtige landgoed "Mariënwaerdt" en het Fort van Asperen. Het dorp heeft een 
gemoedelijke sfeer en beschikt over een rijk verenigingsleven. 




Gellicum is gunstig gesitueerd ten opzichte van belangrijke Oost-West (A15) en Noord-Zuid (A2) verbindingen waardoor 
steden als Arnhem, Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven binnen een uur te bereiken zijn. Gellicum is op korte afstand van 
Leerdam welke voorzien is van een bruisend stadscentrum. Leerdam is voorzien van een station welke gelegen is op de 
Merwedelinge lijn.
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De riante living is voorzien van een 
zitgedeelte bij de houtkachel, een 
eetgedeelte en een knusse tv-hoek. 
Er zijn meerdere plekken om je even 
terug te trekken!
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Bekijk uw

Bekijk de woning  >

nieuwe
droomwoning
op de website!
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Plattegrond
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Plattegrond
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Plattegrond
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Kadastrale kaart
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Locatie op de kaart

Woont u binnenkort 
op deze locatie?”
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Aantekeningen
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Stappenplan

Een woning kopen doet u niet zomaar. Tenminste, niet iedereen. Welke stappen moeten 

er nu worden doorlopen? Wij vertellen u de 5 stappen naar uw droomwoning.

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

regelen voor uw 
droomhuis 

doet u niet alleen.

Maak nu een afspraak voor een gratis 

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

of mail naar hypotheken@vanekeren.nl
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Interesse in de woning? 
Neem contact met ons op.
Mark of Madelon staan u graag te woord.

Dalem-Gorinchem Leerdam
Beatrixlaan 2a

4213 CJ  Dalem



0183 67 29 92

Voorwaartsveld 5a

4142 DA  Leerdam



0345 63 21 00
info@vanekerenkuiper.nl
vanekerenkuiper.nl


