
Vrijstaand wonen 
met een diepe tuin
TIENDWEG 91, LEERDAM



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 632 100 of mail naar Mark mark@vanekerenkuiper.nl en Madelon@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

Ruime oprit langs 
de woning.

Objectgegevens

Vraagprijs € 595.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort villa

Type woning vrijstaande woning

Aantal kamers 3

Inhoud 355 m³

Perceeloppervlakte 2.630 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

103 m²

Bouwperiode 1928

Ligging vrij uitzicht

Positie hoofdtuin Zuidoost
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Omschrijving
Vrijstaande woning voorzien van een ruim perceel en een grote schuur.




- Een royaal perceel van circa 2.630 m²!

- Zeer ruime vrijstaande garage/schuur

- 2 slaapkamers & ca. 103 m² woonoppervlak

Goed onderhouden woning
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Wellicht wordt deze strak onderhouden woning 
straks van jou. Het is gelegen op een royaal perceel 
van circa 2.630 m² en biedt vele mogelijkheden. De 
woning is voorzien van een ruime schuur die voor 
meerdere doeleinden te gebruiken is. De woning is 
voorzien van een ruime woonkamer aan de 
voorzijde. De half open keuken is voorzien van 
diverse inbouwapparatuur. Onlangs is er aan de 
achterzijde van de woning een ruime veranda 
aangebouwd waar je heerlijk kunt genieten van het 
buiten leven. 







Op de verdieping bevinden zich 2 slaapkamers en 
een badkamer. De woning is perfect gelegen, achter 
de woning kan je heerlijk genieten van de rust. Op 
enkele minuten van de woning bevinden zich diverse 
voorzieningen.




Kortom: Een perfecte woning met veel 
mogelijkheden op eigen terrein.





























De globale indeling:
 een schuifwand naar de tuin. 

Het zitterras is volledig bestraat en voorzien van een 
schutting en berging met vliering (2,72 m breed en 
3,12 diep)

Vanaf de zijkant van het huis kunt u de achterzijde 
bereiken waar ruimte is voor meerdere auto's. De 
ruime schuur biedt de mogelijkheid om een auto te 
stallen. De ruime werkbank zorgt ervoor dat er ook 
nog eens gesleuteld kan worden. 

Achter de schuur bevindt zich de diepe achtertuin 
circa 151 diep met uitzicht over een boomgaard op 
het achtergelegen perceel.





Algemeen:



Begane grond: centrale hal met de meterkast, toilet 
en de vaste trapopgang naar de eerste verdieping 
met trapkast. Vanuit de hal loop je links naar de 
woonkamer met veel lichtinval. De ruimte is voorzien 
van hardhouten kozijnen met dubbele beglazing. De 
half open keuken is aan de achterzijde gelegen en is 
voorzien van diverse inbouwapparatuur waaronder 
een anderhalf spoelbak, 4-pits kookplaat, afzuigkap, 
vaatwasser, oven, een koel-/vries-combinatie. 
Vanuit de keuken is de veranda te bereiken. 






Eerste verdieping: Via de vaste trap in de centrale 

hal bereik je de verdieping. Op de overloop zijn de 2 
slaapkamers te bereiken. De overloop is tevens - De vloer is in 2021 vervangen en tevens voorzien 
voorzien van een vaste kast met CV opstelling van vloerverwarming.

(Intergas, 2020) De slaapkamer aan de achterzijde - Het schilderwerk wordt elk jaar bijgewerkt.

heeft een prachtig uitzicht over de diepe achtertuin. - De woning is voorzien van voorzetwanden met 
De slaapkamer aan de voorzijde is voorzien van isolatiemateriaal.

sfeervolle balkenlaag.
 - Er wordt een ouderdomsclausule in de koopakte 


De badkamer is voorzien van een dakkapel en toegepast.

beschik over een douche, ligbad en een wastafel. 
 




 
Ligging:


Tuin:


Aan de voorzijde is de tuin fraai aangelegd.


De achtertuin is voorzien van een ruime veranda 

(5,37 m breed en 3,54 m diep).

De veranda is in 2021 geplaatst en is voorzien van Leerdam is zeer centraal gelegen in het land, in 
verlichting, een sfeervol stookpunt, tv aansluiting en directe omgeving treft u de A27, A2 en A15. Grote 

Leerdam, met circa 21.000 inwoners, ligt in de 
provincie Utrecht en is onderdeel van de gemeente 
Vijfheerenlanden. Een afwisselend landschap van 
weilanden, boomgaarden, grienden en rietvelden. 
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Ruime woonkamer 
met vele raampartijen 
aan de voorzijde van 
de woning.
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Heerlijk bijpraten aan de keuken 
tafel na een dag werken.
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Bekijk uw

Bekijk de woning  >

nieuwe
droomwoning
op de website!
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Plattegrond

Even binnenkijken? 

Klik hier om de 3D-Plattegrond 

te bekijken.

Even binnenkijken?

Klik hier om de virtuele tour te bekijken 
van deze woning via Matterport.
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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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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 Culemborg
Beatrixlaan 2a

4213 CJ  Dalem



0183 67 29 92

Voorwaartsveld 5a

4142 DA  Leerdam



0345 63 21 00

Het Hof 1

4101 BT Culemborg



0345 22 93 00 info@vanekerenkuiper.nl
vanekerenkuiper.nl


