
Complete & fijne 
gezinswoning!
HOOIKAMP 53, LEERDAM

Wonen op een hele fijne 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 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

Jony van Kempen

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

Woning gelegen 
aan een rustige 
weg in een geliefde 
woonwijk. 

Objectgegevens

Vraagprijs € 310.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning tussenwoning

Aantal kamers 5

Inhoud 334 m³

Perceeloppervlakte 128 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

107 m²

Bouwperiode 1987

Ligging aan rustige weg, in woonwijk

Tuin 10 m x 5,4 m

Positie hoofdtuin west
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Omschrijving
Eengezinswoning in rustige, kindvriendelijke buurt!




- Parkeren voor de deur & de speeltuin om de hoek;

- Achtertuin gelegen op het westen met veel privacy;

- 4 slaapkamers & ca. 107 m² woonoppervlak.

Woonkamer met lekker veel 
lichtinval!
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Op een rustige stek aan de rand van de wijk 
Leerdam-Noord vindt je deze eengezinswoning met 
onder andere een ruime keuken en 4 slaapkamers. 
De woning is gebouwd in 1987 en door de huidige 
bewoners lange tijd met veel plezier bewoond! 
Oorspronkelijk telde de woning drie slaapkamers 
maar inmiddels is er op de zolder een vierde 
slaapkamer en veel bergruimte gerealiseerd en is 
deze verdieping extra ruim door de aanwezige 
dakkapellen. 









Dagelijkse voorzieningen zoals basisscholen en 
supermarkt vindt je op loopafstand. Net buiten de 
wijk vindt u het polderlandschap Loosdorp dat zich 
uitstekend leent voor een heerlijke wandeling of 
fietstocht. Kortom: een fijne plek om te wonen en bij 
uitstek geschikt voor jonge gezinnen.

































De globale indeling:




Begane grond: entree, hal met meterkast, toilet en 
trapopgang, woonkamer met vaste kast en open 
keuken. De keuken is voorzien van een 4-pits 
inductie kookplaat, afzuigkap, combi-oven (net 
nieuw!), koel-vries combinatie, vaatwasser 
(september 2021) en een spoelbak.




Eerste verdieping: overloop met toegang naar de 
badkamer voorzien van een douche, ligbad, toilet en 
wastafel meubel & de drie slaapkamers welke allen 
zijn voorzien van elektrisch bedienbare rolluiken.




Tweede verdieping: overloop met kleine bergvliering 
en afgesloten wasruimte met CV-ketel, toegang 
naar de slaapkamer met aan beide zijde een 
dakkapel. Beide dakkappelen zijn voorzien van 
elektrisch bedienbare rolluiken.

























Goed om te weten:

- De achtertuin is gelegen op het westen, voorzien 
van een buitenkraan, berging & achterom

- De achtergevel is voorzien van een elektrisch 
zonnescherm.




Ligging: Leerdam, met circa 21.000 inwoners, ligt in 
de provincie Utrecht en is onderdeel van de 
gemeente Vijfheerenlanden. Een afwisselend 
landschap van weilanden, boomgaarden, grienden 
en rietvelden. Leerdam is zeer centraal gelegen in 
het land, in directe omgeving treft u de A27, A2 en 
A15. Grote steden als Breda, Utrecht en Rotterdam 
zijn bereikbaar binnen 30 autominuten. Leerdam 
biedt een compleet pakket qua sport, zorg en 
onderwijs (basis- en voortgezet onderwijs). Het 
sfeervolle stadscentrum beschikt over uitstekende 
winkelvoorzieningen.
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Bekijk jouw

Bekijk de woning  >

nieuwe
droomwoning
op de website!
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Plattegrond

Even binnenkijken? 

Klik hier om de 3D-Plattegrond 

te bekijken. 
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Plattegrond
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Plattegrond
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Kadastrale kaart
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Locatie op de kaart

Woon je binnenkort 
op deze locatie?”
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Aantekeningen
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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!
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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

