
Modern 
appartement!
ORANJE NASSAULAAN 13, LEERDAM

Met een ruim balkon



De makelaars
van deze woning
Onze makelaars helpen je graag met al jouw vragen over de woning. 
Bel 0345 632100 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

Woonkamer met 
heerlijk veel 
lichtinval!

Objectgegevens

Vraagprijs € 325.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort portiekflat

Type woning appartement

Aantal kamers 3

Inhoud 210 m³

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

71 m²

Bouwperiode 1990

Ligging in centrum
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Omschrijving
Modern en luxe afgewerkt appartement aan de rand van het centrum van Leerdam!




- 3 kamer appartement van ca. 71 m²

- Ruim balkon gesitueerd op het zuiden

- Volledig instapklaar!

Een fijn balkon op het zonnige 
zuiden!
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Dit moderne appartement met zonnig balkon is 
gesitueerd in het nette kleinschalige 
appartementencomplex 'Princenborgh' aan de rand 
van het centrum van Leerdam. Vanaf het balkon op 
het zuiden heeft u zicht op de jachthaven, de 
muizentorentjes en de glasblazerij. Het geheel is 
gelegen op de derde verdieping en beschikt onder 
andere over een woonkamer met veel lichtinval, een 
moderne open keuken met diverse 
inbouwapparatuur, een strakke badkamer en twee 
slaapkamers. Het appartementencomplex 
'Princenborgh' ligt aan de voet van de dijk en heeft 
een ruime parkeerplaats direct voor de deur. De 

supermarkt is naast de deur en het centrum is 
lopend in een aantal minuten te bereiken. Leerdam 
is een kleine provinciestad met alle faciliteiten die 
daarbij horen. Zo zijn er meerdere supermarkten en 
een levendig stadscentrum. Ook zijn er voldoende 
zorgfaciliteiten zoals de eigen 'Lingepolikliniek'. 
Leerdam ligt zeer centraal in Nederland en is goed 
ontsloten via diverse snelwegen.





























Begane grond: via het nette centrale trappenhuis 
met tussendeur is de lift bereikbaar. Op de derde 
verdieping is via de met drie appartementen 
gedeelde hal nummer 13 bereikbaar. De voordeur 
ligt aan de linkerzijde.




Indeling appartement: in het appartement zijn alle 
vertrekken vanuit de hal bereikbaar. Aan de 
rechterzijde leidt de deur naar de grote woonkamer 
en met open keuken. De woonkamer is opvallend 
vanwege het vele licht. Via de grote glazen pui aan 
de balkonzijde komt volop licht binnen. Een speels 
hoekje met ramen aan de zijkant zorgt voor daglicht 
en een manier om naar buiten te kijken. Aan deze 
kant van de kamer staat ook de zithoek opgesteld, 
vanaf hier is er fijn uitzicht naar buiten. De keuken 
beschikt over een inductiekookplaat, afzuigkap, 
vaatwasser, koelkast, combi-oven/magnetron en 
een Quooker. In de keuken bevindt zich nog een 
tweede deur. Deze leidt naar het stookruimte waar 
de CV-ketel uit 2021 is geplaatst. De badkamer is 
geheel vernieuwd en voorzien van een praktische 
indeling. Zo is er door middel van een 
scheidingswand aan de linkerzijde een luxe 
inloopdouche gerealiseerd en aan de rechterzijde 
staan de wasmachine en droger opgesteld.  
Uiteraard ontbreken de sierradiator en de ruime 
wastafel met spiegelkast niet. Vanuit de gang is een 
apart toilet voorzien van een fonteintje bereikbaar. 
In de gang bevinden zich verder nog de meterkast 

en een praktische bergkast.




Balkon

Het fijne balkon is gesitueerd op het zuiden en ca. 
8,5 m² groot. Het uitzicht richting de haven en de 
glasblazerij is dan ook bijzonder. Verder is er een 
elektrisch bedienbaar zonnescherm over de gehele 
breedte. Aan de beide zijkanten zijn 
glazenwindschermen geplaatst die uitschuifbaar 
zijn. Voor de verdere privacy en bescherming tegen 
de zon zijn nog horizontale uittrekbare 
zonneschermen geplaatst. 




Algemeen:

- Op de begane grond is een ruime berging te 
vinden. Deze ruimte is ca. 6 m² groot en heeft een 
hoogte van 2,40 meter.

- Het appartement is in 2017 gerenoveerd,

- De meterkast is geheel vernieuwd en uitgebreid (8 
groepen),

- De woning is geheel voorzien van dubbel glas,

- De keuken, badkamer en toilet dateren uit 2017,

- De elektra is in 2017 gemoderniseerd en uitgebreid 
met extra groepen,

- In 2018 zijn het zonnescherm en de 
glazenwindschermen geplaatst,

- In 2019 zijn de horizontale zonneschermen 
geplaatst,

- In 2019 is er extra isolatie aangebracht onder de 
diverse raampartijen.




- VVE: de maandelijkse bijdrage is €198 en 
daarnaast is er recent een eenmalige bijdrage van 
€7.000 reeds door de huidige eigenaar betaalt. 
Voor de overige details verwijzen we naar de VVE-
checklist.




Ligging:

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. 
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 goedbewaarde 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.
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Het speels hoekje met 
ramen aan de zijkant 
zorgt voor veel 
daglicht en een manier 
om naar lekker buiten 
te kijken.
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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
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Locatie op de kaart

Woon je binnenkort 
op deze locatie?”
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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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