
Fijne 2-onder-1-
kapwoning
GOSLAR 12, LEERDAM

Prachtig uitzicht over water



De makelaars
van deze woning
Onze makelaars helpen je graag met al jouw vragen over de woning. 
Bel 0345-632100 of mail naar gerald@vanekerenkuiper.nl of jimmy@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.

Gerald de Jong

Jim Hammer

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

Het is heerlijk 
vertoeven in de 
diepe achtertuin 
met veel privacy

Objectgegevens

Vraagprijs € 525.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning geschakelde 2-onder-1-kapwoning

Aantal kamers 5

Inhoud 500 m³

Perceeloppervlakte 282 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

140 m²

Bouwperiode 1994

Ligging in woonwijk, vrij uitzicht

Tuin 1600 cm x 830 cm

Positie hoofdtuin oost
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Omschrijving
Royale gezinswoning met uitzicht over water en parkeergelegenheid op eigen terrein! 




- Fijne achtertuin van ca. 16 meter diep

- Uitzicht over vaarwater en nabij 'Natuurtuin Varsseveld'

- Gelegen in een kindvriendelijke woonomgeving

- 3 slaapkamers (4 of 5 mogelijk) & ca. 140 m² woonoppervlak

Kom tot rust in Natuurtuin 
Varsseveld 
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Deze woning, met een perceel van 283 m², is 
gelegen nabij de “Natuurtuin Varsseveld” en aan 
een aftakking van rivier de Linge. De leefruimte is 
uniek te noemen, door de fijne indeling! Het geheel 
beschikt over een riante woonkamer, een open 
keuken met diverse inbouwapparatuur, een 
inpandige berging en 3 slaapkamers! Daarbij heeft 
u de beschikking tot parkeerruimte voor 2 auto's op 
eigen terrein en een ruime achtertuin waar u midden 
in de natuur kunt genieten van uw privacy. De 
voordeur is overdekt onder een uitloper van het 
speels geconstrueerde zadeldak.




De populaire wijk 'Varsseveld' is gunstig gelegen ten 
opzichte van het stadscentrum met al haar 
voorzieningen, scholen, de natuur en de diverse 
uitvalswegen (A2, A15 en A27).




Laat je verrassen door deze woning met vele extra's!

































Globale indeling:

Begane grond: entree; hal met meterkast, separaat 
toilet met fontein; berging met een kanteldeur; 
royale woonkamer met hoek voor bijvoorbeeld een 
thuiswerkplek en schuifpui naar de achtertuin; open 
keuken voorzien van een kookplaat, spoelbak, oven, 
vaatwasser, koelkast en afzuigkap.




Eerste verdieping: overloop; 3 slaapkamers, 
waarvan 1 toegang biedt tot het dakterras; 
dakterras met prachtig uitzicht over het 
achtergelegen water; badkamer met ligbad, toilet 
en wastafel. 




Tweede verdieping: open ruimte met 
witgoedaansluitingen, CV-opstelling (Vaillant 2014), 
MV-unit, 2 dakramen en toegang tot een tweede 
open ruimte; zolderkamer voorzien van een 
dakraam. Het is op deze verdieping goed mogelijk 
om een extra slaapkamer te creëren. 























Buitenruimte:

- De voortuin is voorzien van klinkers en diverse 
beplantingen. Daarbij biedt de oprit ruimte voor het 
parkeren van 2 auto's.

- De achtertuin is fraai aangelegd en ca. 16 meter 
lang en 8,3 meter breed. Door de ruime afmetingen 
van de tuin, is er op ieder moment van de dag een 
zon- of schaduwplekje te vinden. In de achtertuin 
kunt u genieten van de privacy en de ruimte. Achter 
het perceel is de rivier de Linge en een natuurtuin 
gelegen. 




Algemeen:

- De woning beschikt over dubbele beglazing. 

- Aan de achterzijde is de woning voorzien van een 
zonnescherm. 

- De woonkamer is vergroot door een gedeelte van 
de garage om te bouwen tot extra woonruimte.

- Er is voldoende parkeergelegenheid in de wijk.





Ligging: Leerdam, met circa 21.000 inwoners, ligt op 
de grens van Zuid-Holland en Gelderland in het 
gebied ‘Vijfheerenlanden’ aan het riviertje de Linge. 
Een afwisselend landschap van weilanden, 
boomgaarden, grienden en rietvelden. Leerdam is 
zeer centraal gelegen in het land, in directe 
omgeving treft u de A27, A2 en A15. Grote steden als 
Breda, Utrecht en Rotterdam zijn bereikbaar binnen 
30 autominuten.




De stad heeft een rijke geschiedenis, welke terug te 
vinden is in goed bewaarde historische gebouwen, 
zoals de Grote Kerk, het Hofje van mevrouw van 
Aerden, de stadswallen aan de Zuidwal en het Oude 
Raadhuis. Met de vestiging van de eerste 
glasblazerij in 1765 werd een onuitwisbaar stempel 
op Leerdam gedrukt. Tot op heden staat Leerdam 
internationaal als Glasstad bekend.




Leerdam biedt een compleet pakket qua sport, zorg 
en onderwijs (basis- en voortgezet onderwijs). Het 
sfeervolle stadscentrum beschikt over uitstekende 
winkelvoorzieningen.
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Fijne lichte woonkamer 
met schuifpui naar de 
achtertuin
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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
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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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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

