
Vrij wonen met 
rivierzicht!
RIJNBANDIJK 8, ECK EN WIEL



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 0345 632 100 of mail naar Mark mark@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

Grenzend aan de 
wielanden en het 
water woon je hier 
prachtig!

Objectgegevens

Vraagprijs € 895.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning vrijstaande woning

Aantal kamers 7

Inhoud 796 m³

Perceeloppervlakte 19.030 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

182 m²

Bouwperiode 1930

Ligging aan water, aan rustige weg, vrij uitzicht, open 
ligging, buiten bebouwde kom, aan vaarwater, 
landelijk gelegen
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Omschrijving
Vrijstaande woning met rivierzicht en aan de Utrechtse Heuvelrug; een wonderschone plek!




- Direct gelegen aan de Nederrijn op een perceel van ruim 19.000 m²

- Mogelijkheid tot gelijkvloers wonen op de begane grond.

- 6 slaapkamers, 182 m² woonoppervlak.

Iedere keer weer een nieuw 
uitzicht vanuit de woning!
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Een zee aan ruimte, een karakteristieke en bijzonder 
sfeervolle vrijstaande woning en ook nog gelegen in 
een idyllische landelijke omgeving aan een rivier! 
Deze speld in de hooiberg bevindt zich aan het 
puntje van de langgerekte Rijnbandijk aan de 
Nederrijn. Naast de woning staat een garage en 
enkele paardenstallen; ideaal voor de hobby, opslag 
of is hier dan eindelijk plek om vanuit huis te 
werken? Slaat het hoofd al op hol? De combinatie 
van de locatie aan de rivier en de ruimte zijn om van 
te dromen! 







Een fijne plek voor opgroeiende kinderen of om zelf 
dagenlang van het steeds wisselende uitzicht op het 
water te genieten! Vanuit de woonkamer is er een 
onbetaalbaar zicht op al het weelderige groen 
rondom het huis, het kasteel van Amerongen en 
wellicht ook op je toekomstige eigen vee of 
misschien dat leuke bootje. 































De globale indeling;
 




Goed om te weten:





Begane grond: Entree met separaat toilet, 

trapopgang naar boven en hal met meterkast en 
trap naar de kelder. Woonkamer met aan de ene 
zijde toegang tot de afgesloten keuken en de 
andere zijde toegang tot het later aangebouwde 
deel van de woning. De keuken is voorzien van een 
4-pits gasfornuis, oven, dubbele wasbak en 
afzuigkap. Ook kan je hier via een losse hal naar 
buiten toe. De aanbouw heeft een eigen hal met een 
vaste kast en toegang naar de badkamer en een 
slaapkamer met schuifpui naar buiten. Deze 
badkamer heeft een inloopdouche, toilet en 
wastafelmeubel.





Eerste verdieping: overloop met 2 vaste bergkasten 

en vlizotrap naar de 2e verdieping. Aangrenzend zijn 
3 slaapkamers en een badkamer met toilet, bidet, 
douche en wasbak.





Tweede verdieping: Middels een vlizotrap is deze 

verdieping bereikbaar. Op de hal is een vaste kast 
aanwezig en aan weerszijde zijn de laatste 2 
slaapkamers gesitueerd.











- De vrijstaande garage beschikt over een 
elektrische toegangsdeur en een vliering voor extra 
opbergruimte.

- Er zijn meerdere ramen op de begane grond 
voorzien van zonwering.

- De 'as-is-where-is clausule' is van toepassing.

- De woning heeft veel potentie en kan met de 
nodige werkzaamheden geheel naar eigen smaak 
gerenoveerd worden, nieuwbouw is echter niet 
toegestaan. 







Ligging:Ligging: en Wiel ligt nabij de uitvalswegen 

A2 en A15 en is een geliefd Betuws dorp met circa 
1.600 inwoners. Je treft in Eck en Wiel o.a. een 
supermarkt, basisschool, bakker, tennisvereniging, 
sportschool, het weekmarktje naast het Dorpshuis 
en diverse watersportmogelijkheden. In het 
naastgelegen Maurik zijn o.a. een BSO, kinderfysio, 
dokterspraktijk met apotheek, tandartspraktijk en 
nog meer voorzieningen.
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Bekijk uw

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.

18



Plattegrond
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Plattegrond

20



Kadastrale kaart
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Locatie op de kaart

Woont u binnenkort 
op deze locatie?”
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Aantekeningen
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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!
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Maak nu een afspraak voor een gratis 

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

of mail naar hypotheken@vanekeren.nl
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Interesse in de woning? 
Neem contact met ons op.
Mark of Madelon staan u graag te woord.

Dalem-Gorinchem Leerdam Culemborg
Beatrixlaan 2a

4213 CJ  Dalem



0183 67 29 92

Voorwaartsveld 5a

4142 DA  Leerdam



0345 63 21 00

Het Hof 1

4101 BT Culemborg



0345 22 93 00 info@vanekerenkuiper.nl
vanekerenkuiper.nl


