
Zonnig en ruim 
wonen!
HOOFDWAL 64, GORINCHEM

Op een fijne plek in Wijdschild!



De makelaars
van deze woning
Onze makelaars helpen je graag met al jouw vragen over de woning. 
Bel 0183 67 29 92 of mail naar tessa@vanekerenkuiper.nl of kim@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.

Tessa van Ekeren

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

Ga jij ook in de 
zomer lekker BBQ-
en in deze tuin?

Objectgegevens

Vraagprijs € 365.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning tussenwoning

Aantal kamers 5

Inhoud 430 m³

Perceeloppervlakte 142 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

122 m²

Bouwperiode 1970

Ligging in woonwijk, vrij uitzicht

Tuin 1300 cm x 460 cm

Positie hoofdtuin zuidoost



Omschrijving
Summergoals: elke dag bbq-en in de zomer!




- Speels ingedeelde en ruime gezinswoning (type drive-in).

- Ruime zonnige tuin en vergroot balkon!

- Gelegen op een fijne plek met vrij uitzicht aan de voorzijde. 

- Parkeren op eigen terrein.

De tuin ligt op het zuidoosten. 

Deze gezinswoning is gunstig gesitueerd aan een 
autoluwe straat in een kindvriendelijke, rustige en 
groene woonomgeving. Aan de voorzijde heb je vrij 
uitzicht! De woning heeft een woonoppervlak van 
ca. 122 m² en staat op een eigen grondperceel van 
142 m².




Kenmerken van de woning: woonkamer met veel 
lichtinval, een halfopen keuken, vergroot balkon op 
de woonetage, 4 slaapkamers, 2 badkamers en een 
inpandige garage. De achtertuin is gesitueerd op 
het zuiden en heeft een achterom. Kortom: een 
ruime woning waar je creatief kunt wonen!


Begane grond: entree; hal met meterkast en 
toegang tot de garage, voorzien van elektrische 
garagedeur; separaat toilet; masterbedroom/
tuinkamer voorzien van witgoedaansluitingen en 
toegang naar de tuin en de tweede badkamer, 
voorzien van met douche en wastafel.




Eerste verdieping: ruime en lichte woonkamer met 
toegang tot het vergrote balkon aan de achterzijde; 
(woon)keuken voorzien van diverse 
(inbouw)apparatuur en toegang tot het balkon aan 
het voorzijde van de woning.

 

Tweede verdieping: overloop; in totaal 3 
slaapkamers, waarvan 1 met balkon; strakke 
badkamer voorzien van whirlpool, wastafel en toilet; 
separate ruimte met cv. opstelling (2017).











Tuin:

- Bestrate voortuin met privé parkeerplaats. 

- Zonnige achtertuin gelegen op het zuiden met 
achterom. 

- Er is Inlight tuinverlichting aanwezig en een houten 
berging. De tuin is grotendeels aangelegd in 2019.




Aangebrachte verbeteringen de afgelopen jaren:

- 2017: woning grotendeels gestuuct, een nieuwe 
keuken, nieuwe badkamers, 

- 2019: 1 nieuw kunststof kozijn op de begane grond 
(achterzijde) geplaatst. 

- 2019: balkon aan achterzijde uitgebouwd. 

- Airco op de begane grond, eerste- en tweede 
verdieping. 

- Er zijn diverse horren aanwezig in de woning. 

- Alle slaapkamers zijn voorzien van elektrisch 
rolluiken; er is een zonnescherm aanwezig.  

- De palmen in de tuin worden 'ter overname' 
aangeboden. 























Ligging:

Gorinchem heeft een zeer fraai en gezellig historisch 
centrum met een stadhuisplein met diverse 
terrassen en meerdere autovrije winkelstraten. 
Gorinchem heeft op dit moment ca. 35.000 
inwoners.

 

Wijdschild is een populaire woonwijk. De wijk 
beschikt over allerlei voorzieningen waaronder 
verschillende basisscholen, een middelbare school, 
speeltuinen en ligt nabij de binnenstad en het 
winkelcentrum Hoog Dalem.

 

Gorinchem is zeer centraal gelegen in het land. 
Vanaf knooppunt Gorinchem kunt u snel alle kanten 
op via de A27, A15 en de A2. Grote steden als Breda, 
Utrecht en Rotterdam zijn bereikbaar binnen 30 
autominuten. Ook beschikt Gorinchem over een 
treinstation met goede verbindingen.













Op de begane grond is 
een master bedroom / 
tuinkamer aanwezig 
met een eigen 
badkamer en deur 
naar de tuin. 

























Bekijk jouw

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

Woon je binnenkort 
op deze locatie?”



Aantekeningen



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!



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

vanekerenkuiper.nl

http://www.vanekerenkuiper.nl

