
Strak gestyled 
appartement
EIERVEILING 12, GORINCHEM

Aan de rand van het centrum!



De makelaars
van deze woning
Onze makelaars helpen je graag met al jouw vragen over de woning. 
Bel 0345 63 21 00 of mail naar gerald@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

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

Heerlijk ruim en 
licht appartement 
met een dakterras 
op het noordoosten!

Objectgegevens

Vraagprijs € 525.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort beneden + bovenwoning

Type woning appartement

Aantal kamers 5

Inhoud 532 m³

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

174 m²

Bouwperiode 2001

Ligging in centrum

Dakterras 3,7 m x 3,5 m

Positie dakterras noordoost



Omschrijving
Verborgen parel aan de rand van het centrum!




- Appartement van maar liefst 3 verdiepingslagen & een bergzolder.

- Een eigen parkeerplaats om de hoek.

- Ruime inpandige berging op de begane grond.

- 3 slaapkamers & circa 174 m² woonoppervlak.

De keuken is voorzien van 
diverse inbouwapparatuur.

Best of both worlds! Wonen in een rustige straat 
met alle gezelligheid en voordelen van het bruisende 
stadsleven om de hoek. Dit toffe appartement 
bevindt zich in het voormalige 'Eierpakhuis' aan de 
rand van het Gorcumse centrum en beschikt onder 
andere over een ruime, lichte woonkamer met open 
keuken, een dakterras, 3 royale slaapkamers en een 
luxe badkamer! Kortom: een heerlijk appartement 
met een praktische indeling dat absoluut de moeite 
waard is om te bezichtigen









De globale indeling:




Begane grond: binnenkomst in de hal met 
aangesloten meterkast, toilet, trapopgang naar 
boven en berging. De royale berging beschikt over 
de witgoedaansluitingen en biedt tevens voldoende 
ruimte voor het stallen van eventueel fietsen.




Eerste verdieping: Ruime open leefruimte met open 
haard & dakterras. De keuken, welke onlangs is 
gewrapt is opgedeeld in een vaste wand met 
koelkast en 4-pits inductie kookplaat en een 
spoeleiland. Daarnaast is de keuken voorzien van 
een ingebouwde vaatwasser, afzuigkap en combi-
oven. Via de woonkamer is er toegang naar een 
bergkast en hal met trapopgang naar boven.













Tweede verdieping: overloop met toegang naar de 
3 slaapkamers en de luxe badkamer voorzien van 
een toilet, inloop (regen) douche, vaste kasten wand 
en wastafelmeubel met 2 waskommen. De master 
bedroom heeft een vaste kast en biedt middels de 
grote ramen een tof uitzicht op het ondergelegen 
dakterras.




Zolder: Middels een vlizotrap is deze bergzolder te 
bereiken. Tevens is hier de CV-ketel gesitueerd.




Goed om te weten:

- Stijlvol en instapklaar appartement uit 2001.

- De dakramen zijn voorzien van zonwerende 
screens & horren.

- Een eigen parkeerplaats is inbegrepen, voor 
overige auto's kan een parkeervergunning worden 
aangevraagd.




VVE: 

De servicekosten bedragen €83,- per maand. Dit is 
inclusief een collectieve opstalverzekering. 



















Ligging: Genieten van de stadsnatuur of nog even 
snel een boodschap doen vanuit je werk? Geen 
probleem, de supermarkt ligt op een steenworp 
afstand. Toch niet zo'n zin om te koken? Ach, weet je 
wat, eet een lekker hapje bij één van de vele 
gezellige eetcafés in de stad. Je twijfelt daarna nog 
even of je de levendigheid van de stad op zal zoeken 
of kiest voor een wandeling over de stadswal. Wil je 
een dagje uit met de trein? Op zeven minuten 
fietsafstand sta je op het station. Wat je ook 
onderneemt het is elke dag lekker thuis komen. 
Gorinchem is een stad met een rijk historisch 
verleden wat u onder andere nog terug kunt vinden 
in de vestingwal met zijn bastions uit de 16e eeuw, 
het voormalige stadhuis met de bijbehorende 
pittoreske markt en natuurlijk de vele 
karakteristieke straatjes en steegjes. Gorinchem 
heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een stad met 
allure en telt momenteel meer dan 35.000 inwoners. 
Met zowel aansluitingen op de A15 als de A27 zijn 
grote steden, zoals Utrecht, Rotterdam en Breda 
gemakkelijk te bereiken in circa 30 autominuten.































Bekijk jouw

Bekijk de woning  >

nieuwe
droomwoning
op de website!



Plattegrond

Even binnenkijken? 

Klik hier om de 3D-Plattegrond 

te bekijken. 



Plattegrond



Plattegrond



Plattegrond
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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

Het Hof 1

Culemborg



0345 22 93 00

vanekerenkuiper.nl

http://www.vanekerenkuiper.nl

