
Energiezuinig en 
instapklaar
KRISTALLAAN 27, LEERDAM

Gasloos en 10 zonne-panelen



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

Dennis Kuiper

Kim Smit

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

Woonkamer met 
veel lichtinval door 
de grote 
raampartijen

Objectgegevens

Vraagprijs € 525.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort portiekflat

Type woning appartement

Aantal kamers 3

Inhoud 397 m³

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

127 m²

Bouwperiode 2020

Ligging in woonwijk, vrij uitzicht

Buitenruimte balkon op het zuidwesten
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Omschrijving
Luxueus en instapklaar appartement met ruim balkon en een eigen overdekte parkeerplaats!




- Prachtig uitzicht!

- Volledig geïsoleerd, 10 zonnepanelen en voorzien van een warmtepomp! 

- Heerlijk ruim balkon

- 2 slaapkamers & ca. 127 m² woonoppervlak

Iedere dag genieten van het 
prachtige uitzicht?!
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Dit 3-kamerappartement is fraai gelegen op de 
derde verdieping, aan de zijkant van dit jonge 
complex met lift. Alle benodigde voorzieningen en 
het treinstation van Leerdam liggen op korte 
loopafstand van het appartement. Op de begane 
grond van het appartementencomplex treft u een 
afgesloten parkeergarage aan met een individuele 
berging en parkeerplaats. Vanuit de woonkamer, 
slaapkamers en het balkon is het prachtig vrij 
uitkijken over de landerijen.









De woning heeft een woonoppervlakte van 127 m² 
en beschikt over een riante woonkamer met grote 
ramen en toegang tot het balkon, een nette open 
keuken voorzien van alle hedendaagse gemakken, 2 
slaapkamers, een ruime berging en een moderne 
badkamer. Dit appartement is dan ook met stip 
instapklaar te noemen! Als kers op de taart voldoet 
het aan de duurzaamheidsnormen van nu. 
Verwarming en warm water geschiedt middels een 
warmtepomp (lease) en vloerverwarming, waardoor 
het appartement klaar is voor de toekomst. 




Kortom: energiezuinig en gelijkvloers wonen met 
prachtig uitzicht! 















Begane grond: entree met videosysteem; centrale 
hal met trappenhuis en liftinstallatie.




Appartement: royale hal met modern toilet; 
tussenhal met garderobe en opbergruimte; fraaie 
woonkamer die ruim is en open aanvoelt door de 
grote ramen en het aangrenzende balkon; luxe open 
keuken in witte kleurstelling met diverse 
inbouwapparatuur; 2 ruime slaapkamers; moderne 
badkamer voorzien van een inloopdouche, een 
wastafel en een tweede toilet; riante stookruimte 
voorzien van de warmtepomp en de 
witgoedaansluitingen. De vloeren in het 
appartement zijn luxe afgewerkt met keramisch 
parket.




Balkon: het ruime en zongunstige (zuidwesten) 
balkon is te bereiken middels een deur in de 
woonkamer. De omliggende landerijen zijn vanaf 
het balkon te bezichtigen.




Parkeergarage: de parkeergarage is bereikbaar via 
een elektrisch bedienbare deur met 
afstandsbediening. In de parkeergarage is een 
eigen parkeerplaats beschikbaar. Tevens is hier een 
individuele berging (ca. 5 m2) aanwezig.




Vereniging van Eigenaren:

- De servicekosten bedragen circa € 183,32,- per 
maand ten behoeve van de gezonde VvE.


- De VvE draagt zorg voor de opstalverzekering, het 
schoonmaken van gemeenschappelijke ruimtes, de 
glasverzekering, raambewassing en het grote 
onderhoud.




Algemeen:

- In het appartement is zowel vloerverwarming als 
vloerkoeling aanwezig. 

- Het appartement beschikt over een eigen berging 
en parkeerplaats onder het appartementencomplex 
met mogelijkheid tot een laadpaal.

- Rondom voorzien van kunststofkozijnen met HR 
triple glas. 

- Het appartement is volledig geïsoleerd en beschikt 
over energielabel A! 

- Er zijn 10 zonnepanelen, een warmtepomp (lease) 
en een WTW-systeem aanwezig.

- De kosten voor het leasen en onderhouden van de 
warmtepomp zijn € 124,23 per maand. Het is 
mogelijk om dit contract af te kopen.




Ligging: Leerdam, met circa 19.000 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.
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Ruim opgezet 
appartement voorzien 
van alle hedendaagse 
gemakken
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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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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

