
Ideale plek aan het 
water!
WILNA 12, LEERDAM

Prachtig wonen aan de Linge.



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.

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

Mark Bikker

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

Neem jij een 
heerlijke frisse duik 
vanaf dit 
vlonderterras?

Objectgegevens

Vraagprijs € 835.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort villa

Type woning vrijstaande woning

Aantal kamers 4

Inhoud 558 m³

Perceeloppervlakte 367 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

141 m²

Bouwperiode 1992

Ligging aan water, vrij uitzicht, aan vaarwater

Achtertuin 7 m x 16 m

Positie achtertuin zuid
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Omschrijving
Onder architectuur gebouwde villa op een schitterende locatie aan het water!




- Prachtig uitzicht vanuit diverse vertrekken;

- Mogelijkheid om een boot aan eigen steiger te leggen;

- Grote carport met ruimte voor twee auto's;

- 2 slaapkamers, ruime badkamer & circa 141 m² woonoppervlak.

De woonkamer heeft veel 
lichtinval!
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Een fantastische plek aan het water én op 
loopafstand van het centrum van Leerdam! Deze 
split-level villa is gesitueerd bij een aftakking van 
rivier 'de Linge' op een perceel van 367 m². Het 
woonhuis is gebouwd in 1992 en heeft een inhoud 
van circa 558 m³. Het geheel beschikt over een 
riante woonkamer met prachtig uitzicht over het 
water, een ruime woonkeuken, een bijkeuken met 
veel opbergruimte, twee ruime slaapkamers en een 
recent vernieuwde badkamer. De fraaie achtertuin 
met diverse vlonderterrassen is zonnig en biedt veel 
privacy! 





Kortom een unieke woning met veel woongenot en 
alle ruimte om te genieten van de natuur en 
waterpret!




De globale indeling




Begane grond (straatniveau): entree met hal 
waaruit u toegang heeft tot het ruime toilet, de 
meterkast en de bijkeuken. Deze is voorzien van een 
grote inbouwkast met veel opbergruimte, waarin 
tevens de CV ketel te vinden is. Verder vindt u hier 
een keukenpantry met wasbak en de 
witgoedaansluitingen. Vanuit de bijkeuken kunt u 
naar de carport. Vanuit de hal heeft u door de 
dubbele openslaande deuren toegang tot de trap 
naar souterrainniveau en de uitgebreide 
woonkeuken met vide welke uitzicht geeft op de 
woonkamer en aan de voorzijde een leuk uitzicht op 
de dijk. De praktische keuken is verder voorzien van 
een afwasmachine, magnetron, 




koel-vries combinatie, inductieplaat, oven en 
anderhalve spoelbak.




Beneden verdieping (tuinniveau): riante, lichte 
woonkamer voorzien van houthaard, twee 
schuifpuien en raampartijen met zicht op de tuin 
aan het water.




Boven verdieping: overloop met toegang tot twee 
slaapkamers voorzien van inbouwkasten en 
verlaagde ramen waardoor u maximaal kunt 
genieten van het uitzicht op de waterpartij, beide 
slaapkamers geven via een deur toegang tot de 
riante badkamer voorzien van een grote 
inloopdouche, met mengkraan en regendouche, 
dubbel wastafelmeubel en bijpassende kasten.




Tuin: De achtertuin is gesitueerd op het zuiden en 
prachtig aangelegd met vlonderterrassen, 
niveauverschillen, diverse beplantingen en een 
berging. Door de gunstige ligging kunt u hier 
optimaal genieten van de zon en de directe 
verbinding aan 'de Linge'!

















Goed om te weten:

- De begane grond is gedeeltelijk voorzien van 
vloerverwarming;

- Ruim opgezette tuin met waterpunt en verlichting;

- De woning is beneden voorzien van elektrische 
knikarmschermen en op de bovenverdieping van 
horren en screens;

- De ramen op de slaapkamers zijn verlaagd, zodat 
u weids uitzicht heeft over de Linge;

- Door de ligging aan het water heeft de woning een 
waterkering, dit zorgt er bij hoogwater voor dat er 
geen water in de woning kan komen.




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. De Linge is een deels 
kunstmatige rivier die in de Betuwe van 
Doornenburg tot Gorinchem stroomt. De naam 
betekent in het Oudnederlands het lange water.
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De fijne living biedt 
veel licht en ruimte.
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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

20



Kadastrale kaart
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Locatie op de kaart

Woon je binnenkort 
op deze locatie?”
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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

