
Royaal en vrij 
wonen
NOTENDREEF 16, ARKEL

Weids uitzicht 



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 0183 67 29 92 of mail naar Mark mark@vanekerenkuiper.nl en Dennis dennis@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

Iedere dag genieten 
van dit schitterende 
uitzicht? 

Objectgegevens

Vraagprijs

Aanvaarding in overleg

Soort villa

Type woning vrijstaande woning

Aantal kamers vrij in te delen

Inhoud 1.685 m³

Perceeloppervlakte 1.255 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

400 m²

Bouwperiode 2021 afgebouwd conform huidige normen 
bouwbesluit

Ligging aan rustige weg, vrij uitzicht

Positie hoofdtuin tuin rondom



Omschrijving
Vrijstaande villa welke naar eigens wens is in te delen! 




- Vrij uitzicht over landerijen aan de achterzijde

- Riante vrijstaande villa met ca. 400 m² woonoppervlak

- Volledig geïsoleerd en onderhoudsarm gebouwd

- Gelegen op 1.255 m² eigen grond

Volledig geïsoleerd en 
onderhoudsarm gebouwd



Kilometers ver vrij uitzicht en toch dichtbij de 
voorzieningen! Deze nieuw gebouwde vrijstaande 
villa ligt op een uitstekende locatie aan de 
Notendreef, op maar liefst 1.255 m² eigen grond.




Via de eigen oprijlaan komt u bij het woonhuis. Het 
woonhuis heeft een prachtig woonoppervlak van ca. 
400 m², met een legio aan mogelijkheden. De 
woning wordt opgeleverd in de huidige staat. De 
indeling en afwerkingsstaat van de woning is 
daardoor volledig naar eigen wens in te delen. 







Aan de achterzijde is er weids uitzicht over de 
omliggende weilanden. Het perceel meet een 
oppervlak van 1.255 m² en biedt veel vrijheid! Er is 
alle ruimte om het geheel naar eigen wens in te 
richten. Rondom de woning is voldoende ruimte 
voor het aanleggen van een prachtige tuin. De 
riante garage (ca. 30 m²) biedt mogelijk voor het 
houden van een hobby. Het is hier allemaal 
mogelijk!



























Globale indeling woonhuis:




Begane grond: entree; royaal opgezette hal met 
toegang tot de woonkamer, toiletruimte en 
meterkast; woonkeuken met openslaande deuren 
en prachtig uitzicht over het perceel en het 
omliggende groen; woonkamer met een fraaie 
raampartij; naast de woonkeuken is de mogelijkheid 
om bijvoorbeeld een bijkeuken of kantoorruimte te 
realiseren en geeft toegang tot de garage; ruim 
opgezette garage (ca. 30 m²). 




Eerste verdieping: overloop met vide; mogelijkheid 
tot het creëren van diverse slaapkamers, 
wellnesruimte en een nog te realiseren balkon; 
boven de garage en bijkeuken is eveneens een open 
ruimte gerealiseerd voorzien van twee dakkapellen. 




Tweede verdieping: open verdieping voorzien van 
twee dakkapellen. Hier is het eveneens goed 
mogelijk om slaapkamers, een atelier of 'mancave' 
te realiseren. 




Algemeen:

- Het woonhuis is volledig geïsoleerd.

- In onderling overleg met een eventuele koper zal 
verkoper zorg dragen voor een passende 
garagedeur en balkon aan de achterzijde op de 
eerste verdieping. 




- De woning zal in de huidige staat (volledig casco) 
worden opgeleverd. Dit houdt in dit geval in dan er 
nog geen leidingwerk, verwarmingsinstallatie etc. 
aanwezig in de woning. U kunt de woning dan ook 
volledig naar eigen wens in delen. 




Kadaster:

-    Gemeente Arkel, sectie D, nummer 684, 
oppervlakte: 1.180 m².

-    Gemeente Arkel, sectie D, nummer 779, 
oppervlakte: 75 m².




Ligging: stromend vanuit de Betuwe volgt het 
idyllische riviertje de Linge zijn weg door het 
pittoreske landschap. Net voordat de Linge in 
Gorinchem uitmondt in de rivier de Merwede 
passeert deze het dorp Arkel. Arkel heeft een rijke 
historie en is nauw verwant aan de nabij gelegen 
vestingstad Gorinchem.




Arkel heeft een klein winkelcentrum met alle 
benodigde voorzieningen, basisscholen, een 
medisch centrum, diverse sportverenigingen en een 
jachthaven. Het dorp kent een centrale ligging in 
Nederland. Steden als Utrecht, Breda en Rotterdam 
zijn binnen 30 autominuten te bereiken door de 
goede verbindingen met de snelwegen A15 en A27. 
Ook zijn er goede aansluitingen op het openbaar 
vervoer (treinstation en busverbindingen).






De woning is volledig 
naar eigen wens en 
idee in te delen



Vrij wonen met alle gemakken van 
een nieuwbouwwoning 































Bekijk uw

Bekijk de woning  >

nieuwe
droomwoning
op de website!



Plattegrond

Even binnenkijken? 

Klik hier om de 3D-Plattegrond 

te bekijken.



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart

Woont u binnenkort 
op deze locatie?”



Aantekeningen



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!



Het geld
regelen voor uw
droomhuis
doet u niet alleen.
Maak nu een afspraak voor een gratis 

1e hypotheek-gesprek. Bel ons op 0183 67 29 99, 

of mail naar hypotheken@vanekeren.nl



Interesse in de woning? 
Neem contact met ons op.
Mark of Madelon staan u graag te woord.

Dalem-Gorinchem Leerdam
Beatrixlaan 2a

4213 CJ  Dalem



0183 67 29 92

Voorwaartsveld 5a

4142 DA  Leerdam



0345 63 21 00
info@vanekerenkuiper.nl
vanekerenkuiper.nl


