
Uitgebouwde 
tweekapper!
OTTERSINGEL 23, CULEMBORG

Met garage en oprit!



De makelaars
van deze woning
Onze makelaars helpen je graag met al jouw vragen over de woning. 
Bel 0345-632100 of mail naar kimsmit@vanekerenkuiper.nl of 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.

Kim Smit

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

Royale woonkamer 
met uitbouw en 
openslaande 
deuren naar de tuin 

Objectgegevens

Vraagprijs € 587.500 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning 2-onder-1-kapwoning

Aantal kamers 5

Inhoud 515 m³

Perceeloppervlakte 253 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

141 m²

Bouwperiode 2005

Ligging aan rustige weg, in woonwijk, vrij uitzicht

Tuin 1020 cm x 940 cm

Positie hoofdtuin oost



Omschrijving
Volop in het groen ligt deze ROYALE, UITGEBOUWDE 2 ONDER 1 KAP VILLA met een heerlijke, zonnige 
tuin en VRIJSTAANDE GARAGE. Prachtig ruim op een rustige, groene woonlocatie aan gezellige singel op 
253 m2 eigen grond.

Moderne keuken aan de 
straatzijde!

- Geniet op dit fijne plekje met maar liefst ca. 141 m² 
woongenot!

- Dakkapellen op beide verdiepingen zorgen voor 
nog meer ruimte en licht!

- Wel zo handig: parkeren kan op eigen oprit met 
meerdere auto's!

- Vier het buitenleven in de besloten en groene 
achtertuin!




Op één van de mooiste plekjes in de geliefde, 
nieuwe woonwijk Parijsch, op steenworp afstand 
van supermarkt, warme bakker, ambachtelijke 
slager, sporthal en meerdere scholen + 

kinderopvang; en voldoende speelgelegenheid voor 
jong en iets ouder, ligt aan de ruim opgezette en 
groene Ottersingel deze riante twee-onder-een-
kapwoning. De woning is rustig gelegen aan een 
brede singel met waterpartij aan de voorzijde. 
Daarnaast heb je vanuit de keuken van dit fijne huis, 
vrij uitzicht, zonder door buurpanden gehinderd te 
worden. De woning beschikt over een ruime tuin aan 
de voor-, zij- en achterkant. De vrijstaande garage 
meet ca. 5,65 x 3,11 m. De oprit is geschikt voor 
meerdere auto's en kan worden afgesloten met een 
poort.




Globale indeling:

BEGANE GROND:

Welkom in de ruime, lichte en statige hal, voorzien 
van een plavuizen vloerafwerking. Vanuit de hal, 
recent geschilderd, zijn de meterkast, garderobe, 
toiletruimte, trapopgang naar de eerste verdieping, 
en de leefruimte met halfopen keuken te bereiken.




Mede dankzij de uitbouw (gerealiseerd meteen 
tijdens de bouw) beschikt deze aantrekkelijke 
woning over een royale living. De tuingerichte 
woonkamer, voorzien van vloerverwarming, bestaat 
uit een zithoek met een bio-ethanol haard, een 
aparte eetkamerhoek en een gezellig zitje in de 
uitbouw. De uitbouw is voorzien van openslaande 
tuindeuren.




Aan de voorzijde van de woning is de halfopen 
keuken gesitueerd. De keuken in hoekopstelling is 
voorzien van een keramische kookplaat met 
afzuigkap, de spoelbak en vaatwasser. In het 
separate wandmeubel zijn een koelkast, vriezer en 
combi-oven aanwezig. De kraan en koelkast zijn 
vernieuwd in 2021.




1e VERDIEPING:

Vanaf de overloop is er toegang tot 3 slaapkamers, 
de badkamer en de trapopgang naar de tweede 
verdieping. De slaapkamer aan de voorzijde van de 
woning is voorzien van een Frans balkon. Aan de 
achterzijde is een dakkapel gesitueerd. De ruime 
badkamer is voorzien van een ligbad met 
thermostaatkraan, een douche met 
thermostaatkraan, een tweede toilet en wastafel 
met meubel.









2e VERDIEPING:

De compacte overloop biedt toegang tot de ruime 
4e slaapkamer en de praktische wasruimte met 
wasmachineaansluiting en de opstelplaats van de 
mechanische ventilatie unit. De slaapkamer is 
uitgevoerd met een dakkapel. Tevens is er diverse 
bergruimte aanwezig op deze etage.




Algemeen:

- Volledig geïsoleerd en voorzien van dubbele 
beglazing.

- Verwarming middels stadsverwarming.

- Schilderwerk in de hal (muren en trap) zijn 
uitgevoerd/bijgewerkt in 2022.

- Vrijstaande garage / berging ca. 5,65 x 3,11 m.

- Buitenschilderwerk is rond 2018 uitgevoerd.

- Diverse stoffering en horren inclusief.




Tuin:

De achtertuin is op het oosten gelegen; door de vrije 
ligging is er gedurende de gehele dag zon in de tuin. 
De tuin is middels een achterom te bereiken (zowel 
aan de achterzijde als via de zijkant van de woning), 
ingericht met een gazon, diverse 
groenvoorzieningen en een terras. Tevens voorzien 
van een stenen garage c.q. berging met elektra. Aan 
de voorzijde en zijkant van de woning is parkeren op 
eigen erf mogelijk.











Binnenkomst in statige 
en ruime hal!

































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

Het Hof 1

Culemborg



0345 22 93 00

vanekerenkuiper.nl

http://www.vanekerenkuiper.nl

