
Ruime 
gezinswoning 
DE LORMSTRAAT 15, LEERDAM

Vrij gelegen aan de voorzijde!



De makelaars
van deze woning
Onze makelaars helpen je graag met al jouw vragen over de woning. 
Bel 0345 62 13 00 of mail naar madelon@vanekerenkuiper.nl 

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.

Madelon Sommer

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

Veel groen aan de 
voorzijde van de 
woning, ideaal voor 
jonge gezinnen!

Objectgegevens

Vraagprijs € 335.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning tussenwoning

Aantal kamers 5

Inhoud 325 m³

Perceeloppervlakte 123 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

105 m²

Bouwperiode 1996

Ligging in woonwijk

Tuin 10 meter x 6 meter

Positie hoofdtuin zuidoost
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Omschrijving
Tussenwoning in een kindvriendelijke woonwijk in Leerdam!




- Gezinswoning met dakkapel

- Gelegen aan een speelweide!

- Vrij uitzicht aan de voorzijde

- 4 slaapkamers & circa 105 m² woonoppervlak 

Voldoende parkeergelegenheid 
aan de voorzijde
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Deze leuke eengezinswoning is prettig gesitueerd 
aan een speelweide (Muizenveld) in een 
kindvriendelijke woonomgeving op een perceel van 
123 m². De woning is gebouwd in 1996 en beschikt 
over een woonoppervlak van circa 105 m². Het 
geheel beschikt onder andere over een zonnige 
achtertuin met een berging, een woonkamer met 
veel lichtinval, een half open keuken met diverse 
inbouwapparatuur, een badkamer en 4 
slaapkamers. 









Kortom: een fijne gezinswoning op een goede 
locatie met veel ruimte!









































Begane grond: hal met toilet en trapopgang; 
tuingerichte woonkamer met Eiken houten voorzien 
van schuifpui, convectorput, deur naar tuin en 
trapkast; open keuken met o.a. vaatwasser, 5-
pitsgaskookplaat, koel-/vriescombinatie, combi-
oven/magnetron, spoelbak en afzuigkap.




Eerste verdieping: overloop; 3 slaapkamers; 
badkamer met hoekbad, toilet en wastafelmeubel.




Tweede verdieping: middels vaste trap bereikbaar; 
voorzolder voorzien van witgoedaansluitingen, 
bergruimte en CV-ketel (2022); vierde slaapkamer. 
De grote dakkapel zorgt voor extra ruimte op deze 
etage.




Tuin: voortuin; onderhoudsvriendelijke achtertuin op 
het zuidoosten, welke beschikt over een stenen 
berging met elektra en een achterom.




Algemeen:

- Energielabel A.

- De woning is voorzien van houten kozijnen met 
dubbele beglazing.

- De achtergevel is voorzien van een handmatig 
zonnescherm. 











Ligging: Leerdam ligt in het groene hart van 
Nederland, op circa 30 minuten rijden van Utrecht, 
's-Hertogenbosch en Rotterdam. Een afwisselend 
landschap van weilanden, boomgaarden, grienden 
en rietvelden omringt de vier kernen van de 
gemeente. Deze bij uitstek geschikte omgeving voor 
rustzoekers maakt deel uit van de Vijfheerenlanden, 
een veenweidegebied dat tussen de Betuwe en de 
Biesbosch ligt. Op de plaats waar ooit het kasteel 
zijn stempel op het stadsbeeld drukte kwam in 1770 
een behuizing van geheel andere aard. Achter de 
oude vestingmuur verrees dankzij de erfenis van 
Maria Ponderus van Aerden een hofje. Het Hofje 
van Mevrouw van Aerden was bestemd voor 
alleenstaande dames en aan die bepaling van het 
testament is nimmer getornd. Met de vestiging van 
de eerste glasblazerij in 1765 werd een onuitwisbaar 
stempel op Leerdam gedrukt. Tot op heden staat 
Leerdam internationaal bekend als Glasstad. 
Leerdam, met circa 21.000 inwoners, heeft een 
compleet pakket aan voorzieningen qua onderwijs, 
sport en zorg.
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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. 

Even binnenkijken?

Klik hier om de virtuele tour te bekijken 
van deze woning via Matterport.
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Plattegrond

17



Plattegrond
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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!
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