
Bijzonder wonen 
in Herwijnen
VERVOORNLAAN 1, HERWIJNEN

 In 2011 nieuw gebouwd.



De makelaars
van deze woning
Onze makelaars helpen je graag met al jouw vragen over de woning. 
Bel 0183 67 29 92 of mail naar denni@vanekerenkuiper.nl of jony@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

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

Gelegen in de 
populaire woonwijk 
Herwijnen Oost.

Objectgegevens

Vraagprijs € 225.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort maisonnette

Type woning appartement

Aantal kamers 2

Inhoud 232 m³

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

74 m²

Bouwperiode 2011

Ligging aan rustige weg, in woonwijk, vrij uitzicht



Omschrijving
Unieke instapklare bovenwoning met vrij uitzicht!




- Volledig geïsoleerde woning met energielabel A.

- Gelegen in populaire wijk Herwijnen-Oost.

- 1 slaapkamer & circa 74 m² woonoppervlak.

Voorzien van een energielabel A

Dit sfeervolle appartement gelegen in de geliefde 
wijk Herwijnen-Oost. Het is een bijzonder pand met 
twee appartementen. Dit appartement is verdeeld 
over 3 etages waarbij de woonverdieping zich in de 
nok bevindt. Zodra je de woonkamer met open 
keuken binnenkomt verbaast de hoge nok en de 
mooie raampartij aan de voorzijde. De op maat 
gemaakte open keuken maakt het plaatje af. Op de 
eerste verdieping vind je een slaapkamer met inloop 
kast en een badkamer voorzien van een 
inloopdouche, een wastafel en toilet. 







Het appartement is ca. 74 m² groot en ligt in een 
ruim opgezette en kindvriendelijke woonwijk aan de 
rand van Herwijnen. 




Kortom een uniek appartement in een fijne 
woonomgeving.




Globale indeling

Begane grond: entree, hal die voorzien is van een 
meterkast, wastafel, witgoedaansluiting, 
bergruimte en een trapopgang.























Eerste verdieping: overloop met trapopgang geeft 
Ligging:

toegang tot de slaapkamer en de badkamer. De Wanneer u vanuit Tiel de rivier de Waal 
slaapkamer is voorzien van een inloopkast. De 
badkamer beschikt over een toilet, wastafel, 
mechanische ventilatie en een inloopdouche.





Tweede verdieping: de overloop met 

intercominstallatie geeft toegang tot een bergkast 
met de CV-opstelling (Intergas, 2011), toilet met 
fonteintje en de woonkamer met open keuken. De 
ruimtelijke woonkamer met veel lichtinval geeft 
toegang tot de open keuken en het balkon. De op 
maat gemaakte keuken is voorzien van diverse 
inbouwapparatuur waaronder, 4-pits gaskookplaat, 
afzuigkap, vaatwasser, spoelbak, oven, 
combimagnetron en een koel/vries combinatie. 
Vanuit de woonkamer heb je tevens toegang tot het 
balkon welke is gelegen aan de zuidwest zijde.





Algemeen:


- De woning is volledig geïsoleerd; Door de goede 
isolatie zijn de stookkosten beperkt.

- Het schilderwerk is uitgevoerd in 2018.

- De servicekosten bedragen circa € 50,- per 
maand;

- Het balkon is voorzien van elektra en water.

- De ramen bij het balkon zijn voorzien van 
handmatig bediende screens.





stroomafwaarts volgt met aan de zuidelijke kant het 
land van Maas en Waal, dan vindt u, vlak voor het 
punt waar de Maas en de Waal samen bij het 
historische slot "Loevestein” de Merwede gaan 
vormen, het Gelderse rivierdorpje Herwijnen. Aan de 
noordelijke kant ligt het rustieke Betuwse 
landschap.




Het dorp Herwijnen ligt centraal gelegen op enkele 
minuten van de Rijkswegen A27, A15 en A2. Steden 
als Den Bosch, Utrecht en Rotterdam zijn bereikbaar 
in circa 30 autominuten. Het dorp heeft zijn eigen 
winkelkern en diverse sport- en vereniging 
accommodaties. Vanaf 1 januari 2019 maakt 
Herwijnen deel uit van de gemeente West-Betuwe.





De woning beschikt 
over een moderne 
badkamer op de eerste 
verdieping.













Bekijk jouw

Bekijk de woning  >

nieuwe
droomwoning
op de website!



Plattegrond

Even binnenkijken? 

Klik hier om de 3D-Plattegrond 

te bekijken. 

Even binnenkijken?

Klik hier om de virtuele tour te bekijken 
van deze woning via Matterport.



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

