
Tussenwoning in 
unieke stijl!
KAATSBAAN 11, LEERBROEK

Gelegen aan autoluwe straat!



De makelaars
van deze woning
Onze makelaars helpen je graag met al jouw vragen over de woning. 
Bel 0345 63 21 00 of mail naar gerald@vanekerenkuiper.n

Flexibel en goed bereikbaar!
 Onze 6 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 twee 
moderne kantoren op goed 
bereikbare locaties in Leerdam 
en Dalem-Gorinchem.

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.

Gerald de Jong

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

Langs de woning 
loop je zo de polder 
landschappen in!

Objectgegevens

Vraagprijs € 350.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning tussenwoning

Aantal kamers 5

Inhoud 381 m³

Perceeloppervlakte 153 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

121 m²

Bouwperiode 2004

Ligging aan park, aan rustige weg, in woonwijk

Tuin 12 m x 6 m

Positie hoofdtuin oost
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Omschrijving
Tussenwoning met vier slaapkamers, diepe tuin op het oosten & gelegen aan een autoluwe straat in 
Leerbroek!




- Gebouwd in landelijke stijl, perfect passend bij de omgeving.

- Gelegen in een kindvriendelijke woonwijk

- 4 slaapkamers & ca. 121 m² woonoppervlak

Iedere dag kunnen genieten van 
deze omgeving?!
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Wat een fijne gezinswoning! Dit verrassende 
woonhuis bevind zich op een woonerf (autoluwe 
straat) waar kinderen in lekker en veilig kunnen 
spelen. Het geheel beschikt o.a. over een lichte 
woonkamer, een open keuken, een moderne 
badkamer en 3 ruime slaapkamers. Het huis bevindt 
zich in de kern van het karakteristieke dorp; deze 
mooie woningen zijn gebouwd op een voormalig 
weiland achter een voormalige boerderij aan het 
Recht van Ter Leede. 









De oorspronkelijke schuren zijn omgebouwd tot 
stijlvolle woonhuizen, de jonge woningen daarachter 
zijn gebouwd in de landelijke stijl en passen perfect 
in het geheel. Een heerlijk rustige woonomgeving 
met het comfort van nu!




Kortom: een fijne woning op een kindvriendelijke 
locatie!





























De globale indeling:




Begane grond: entree; hal met meterkast, & 
separaat toilet met fonteintje. Tuingerichte 
woonkamer met trapopgang, trapkast en een 
tuindeur; halfopen keuken met diverse 
inbouwapparatuur t.w. een 5-pits gasfornuis, 
afzuigkap, koelkast, oven, vaatwasser en spoelbak.




Eerste verdieping: overloop; 3 slaapkamers 
waarvan de slaapkamer aan de voorzijde met 
dakkapel en deur naar een frans balkon. Badkamer 
(vernieuwd in 2019) voorzien van een inloopdouche, 
toilet, wastafel, spiegel, designradiator en 
dakvenster.




Tweede verdieping: voorzolder met 
witgoedaansluiting, CV-opstelling, MV-opstelling en 
bergruimte achter de knieschotten en op de vliering 
(bereikbaar via vlizo-trap); slaapkamer voorzien van 
dakvenster en bergruimte achter de knieschotten.




Tuin:

- Onderhoudsvriendelijke voor- en achtertuin, 
gelegen op het oosten.

- De houten berging bevindt zich aan de zijkant het 
rij huizen & naast deze berging is er plek om de 
vuilnisbakken te stallen.







Algemeen:

- De woning is volledig geïsoleerd.

- De slaapkamers hebben horren voor de ramen.

- Gelegen in een kindvriendelijke woonomgeving.

- Voldoende parkeermogelijkheden aanwezig in de 
omgeving.




De volgende renovaties zijn reeds uitgevoerd;

- 2017: Nieuwe keuken geplaatst, achtertuin 
aangelegd en cv vervangen door eco-HR+ ketel.

- 2018: Hele huis voorzien van nieuwe 
(laminaat)vloeren; deze blijven achter.

- 2019: Nieuwe badkamer en mechanische ventilatie 
vervangen.




Ligging: Leerbroek is een dorp met ongeveer 1600 
inwoners. Het dorp kenmerkt zich door de 
nostalgische uitstraling; de authentieke panden en 
de prachtige grote kerk aan de Dorpsweg vallen 
direct op als u het dorp binnen rijdt. Er is een 
basisschool en huisartspraktijk aanwezig. Voor 
overige voorzieningen zoals de supermarkt bent u 
aangewezen op het nabij gelegen Meerkerk of 
Leerdam. Is er helemaal niets te koop in Leerbroek? 
Zeker wel! Twee keer per week is er een kleine markt 
met verse producten en de kwaliteitsbakker komt 
aan huis. Ook voor vers seizoensfruit hoeft u niet ver 
weg. Veel fruittelers rondom Leerbroek verkopen 
verse streekproducten aan huis.
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De woonkamer is 
lekker licht door de 
grote ramen & de half-
open keuken is 
voorzien van diverse 
inbouwapparatuur.
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Bekijk jouw

Bekijk de woning  >

nieuwe
droomwoning
op de website!
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Plattegrond

Even binnenkijken? 

Klik hier om de 3D-Plattegrond 

te bekijken. 
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Plattegrond
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Plattegrond

18



Kadastrale kaart
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Locatie op de kaart

Woon je binnenkort 
op deze locatie?”
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Aantekeningen
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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!

22



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

http://www.vanekerenkuiper.nl

