
Ruime woning in 
rustige straat!  
BAZUINSTRAAT 30, ARKEL

Wonen op een hele leuke plek!



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 mark@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.

Mark Bikker

Jim Hammer

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

Leuke 
eengezinswoning in 
een kindvirendelijke 
buurt!

Objectgegevens

Vraagprijs € 289.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning tussenwoning

Aantal kamers 5

Inhoud 348 m³

Perceeloppervlakte 167 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

112 m²

Bouwperiode 1971

Ligging aan rustige weg, in woonwijk

Tuin 11 m x 5,8 m

Positie achtertuin noordwest



Omschrijving
Eengezinswoning in een geliefde woonwijk! Grijp jij deze kans? 




- Fijne tussenwoning met zonnige achtertuin!

- Kindvriendelijke locatie, gelegen tegenover een speeltuin!

- 4 slaapkamers & circa 111 m² woonoppervlak!

Uitzicht op een speeltuin.

Ben je op zoek naar een tussenwoning middenin in 
Arkel? Lees en kijk dan vooral verder want wellicht is 
Bazuinstraat 30 echt wat voor jou! Met de grote 
ramen op de begane grond valt er lekker veel licht 
de woning in en zal jouw interieur extra mooi tot zijn 
recht komen! Op de eerste verdieping zijn er 3 
slaapkamers en met de vaste trap bereik je de 
zolder verdieping. Door middel van de aanwezige 
dakkapel tref je ook hier nog een ruime slaapkamer!











De locatie van het huis is gunstig gelegen. Zo heb je 
een speeltuintje voor de deur, een brede school, een 
supermarkt en sportverenigingen in de buurt. 
Lopend of op de fiets ben je zo in het sfeervolle 
centrum met o.a. een gezondheidscentrum 
(huisartsen, apotheek & fysiotherapie) en waar 
iedere vrijdagochtend markt is!































De globale indeling:
 


Tuin:





Begane grond: entree met trapopgang, meterkast en - Het raam aan de voorgevel op de begane grond is 
toilet. De entree geeft toegang tot de keuken en 
woonkamer. De woonkamer met veel lichtinval, 
geeft toegang tot de keuken. De keuken is voorzien 
van diverse inbouwapparatuur waaronder, 
inductiekookplaat, afzuigkap, combimagnetron, 
vaatwasser en anderhalve spoelbak. De keuken 
geeft toegang tot de achtertuin.






Eerste verdieping: de overloop met vaste trap naar 

de tweede verdieping geeft toegang tot 3 
slaapkamers en de badkamer. De slaapkamer aan de 
voorzijde van de woning beschikt over een vaste 
kast, evenals de grote slaapkamer aan de 
achterzijde. De badkamer is voorzien van een toilet, 
wastafelmeubel, douche en een witgoedaansluiting.






Tweede verdieping: ruime overloop met slaapkamer 

en CV-opstelling (Nefit). Beide kanten van het dak is 
voorzien van berging. De dakkapel zorgt voor veel 
lichtinval en extra ruimte.




Algemeen:

- De berging (9m²) is voorzien van elektra- en 
wateraansluiting.

- Het schilderwerk is gebeurd in 2019.





voorzien van een elektrische sunscreen. 

- Het raam aan de achtergevel op de begane grond 
is voorzien van een elektrisch zonnescherm.

- Voor de tuinverlichting is er een 
schemerschakelaar aanwezig.

- Er is een achterom aanwezig.

- De voortuin is voorzien van een buitenkraan.

- Achtertuin gelegen op het noordwesten.





Clausules:


- Ouderdomsclausule




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, een 
basisschool, diverse sportverenigingen en een 
jachthaven. Ook zijn er goede aansluitingen op het 
openbaar vervoer; het dorp beschikt over een eigen 
station en er zijn goede busverbindingen. Ook de 
snelwegen A15 en A27 zijn op korte afstand 





Ruime woonkamer 
met veel lichtinval.



















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

