
Vrij wonen op een 
prachtplek!
ORANJE NASSAULAAN 8, CULEMBORG

Met inpandige garage!



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

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

2

https://www.instagram.com/vanekerenkuiper_makelaar/?hl=nl
https://www.vanekerenkuiper.nl/overons/


Kenmerken

De woning is o.a. 
voorzien van 19 
zonnepanelen!

Objectgegevens

Vraagprijs € 785.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort villa

Type woning vrijstaande woning

Aantal slaapkamers 3 (4)

Inhoud circa 718 m³

Perceeloppervlakte 609 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

circa 172 m²

Bouwjaar 1981

Ligging aan rustige weg, in woonwijk

Achtertuin circa 10,4 m. x 20,2 m.

Positie achtertuin noordoost



Omschrijving
Zonnige en ruime vrijstaande woning op een rustige locatie in Culemborg, met veel mogelijkheden om thuis 
te werken.




- Eigen oprit met garage.

- Woning met energielabel B.

- 3 slaapkamers & ca. 172 m² woonoppervlak.

De woning is volledig 
geïosoleerd!

Wat een woongenot!

Deze prachtige vrijstaande woning staat in een 
gezellige, rustige straat in een van de groenste 
wijken van Culemborg: de Hond. Op steenworp 
afstand van historisch stadspark 'de Plantage'. Het 
woonoppervlak van ruim 170 m2 is op een praktische 
manier verdeeld over twee lagen. De woning heeft 
een inpandig te bereiken garage, bijkeuken en 
berging. Een ideale plek om te hobbyen, te 
gebruiken als wasruimte of je fiets(en) neer te 
zetten. Dit heerlijke huis heeft meer dan genoeg 
mogelijkheden om er een fijn thuis van te maken. 





Met één van de twee badkamers op de begane 
grond en een ruimte om hier een extra slaapkamer 
te creëren behoort gelijkvloers wonen zeker tot de 
mogelijkheden. De aan de woonkamer aansluitende 
werkkamer vormt een fijne mogelijkheid voor 
thuiswerkplekken. Op een paar minuten lopen/
fietsen zijn de binnenstad, scholen, 
sportvoorzieningen en het mooie buitengebied te 
bereiken. Het treinstation van Culemborg ligt op 
minder dan 10 minuten fietsen. Met de trein of met 
de auto ben je binnen een half uur in Tiel, Utrecht en 
’s-Hertogenbosch.





















De globale indeling: 




Begane grond: het tochtportaal geeft toegang tot 
de meterkast, garage en de hal. In de hal bevindt 
zich het toilet met fonteintje, de trapopgang en 
toegang tot de woonkamer.

De ruime woonkamer met veel lichtinval is voorzien 
van een houtkachel, airco (voor koeling en 
verwarming) en openslaande deuren naar de 
achtertuin. Via de woonkamer met aansluitend 
eetkamer is de keuken, werkkamer, 2e trapopgang 
en de badkamer op de begane grond te bereiken. 
De badkamer is voorzien van vloerverwarming, 
toilet, douche, een dubbele wastafel en een groot 
ligbad. De Simatic keuken is voorzien van diverse 
inbouwapparatuur waaronder: een dubbele 
spoelbak, vaatwasser, 5-zone inductiekookplaat, 
afzuigkap, oven, combimagnetron en een koelkast. 




De bijkeuken, te bereiken via de keuken, is voorzien 
van witgoedaansluitingen, een werkblad en 
bergkasten. De bijkeuken geeft toegang tot de 
berging, die voorzien is van elektra en water/
stortbak. De voormalige garage is opgesplitst in 
twee delen: een atelier, met wateraansluiting, en 
een verkleinde garage. Deze zijn eenvoudig

weer om te vormen tot één ruime garage. De 
garage beschikt over een elektrische garagedeur 
met afstandsbediening. Over de gehele garage, 
bijkeuken en berging bevindt zich een grote zolder.


Eerste verdieping: de eerste verdieping is te 

bereiken via een vaste trap naar de overloop welke 
toegang geeft tot drie slaapkamers en een tweede 
badkamer. Deze badkamer is voorzien van een bad, 
douche, toilet en een wastafelmeubel. Alle drie de 
slaapkamers zijn

voorzien van een dakkapellen. De master 
slaapkamer aan de achterzijde geeft toegang tot 
een kleine overloop met een tweede (wentel)trap 
naar de begane grond badkamer. Via deze overloop 
is een extra bergruimte en de cv-ruimte te bereiken. 
De master slaapkamer en de ruime slaapkamer aan 
de voorzijde zijn beiden voorzien van een airco voor 
koeling en verwarming.




Tuin:

- Ruime groene achtertuin met gazon, bomen en 
heesters, en een tuinhuisje (7 m2) voorzien van 
elektra.

- De achtertuin beschikt over een vijver met 
vlonderterras, waar het in de namiddag zon goed 
vertoeven is.

- De achtertuin is via beide kanten van het huis te 
bereiken, met een afsluitbare tuinpoort.

- De voorgevel is voorzien van een zonnescherm.

- De achtergevel is voorzien van een grote 
regenbestendige terrasoverkapping: elektrisch 
uitschuifbaar met verlichting en infrarood 
verwarming.



- Aan de voorzijde bevindt zich een tuin met diverse 
heesters en kleine bomen, en een ruime oprit.




Algemeen:

- De woning is voorzien van 19 zonnepanelen, 
6.080Wp vermogen.

- Het dak van de woning is in 2016 volledig 
gerenoveerd.

- In 2021 is de buitenzijde van de woning opnieuw 
geschilderd.

- De woning is volledig geïsoleerd.

- Glasvezelaansluiting is aanwezig.

- De woning beschikt over een alarminstallatie.

- CV Nefit 30kW HR ketel uit 2015.

- Door inductie koken, warmwater in de keuken 
d.m.v. een elektrische boiler en een airco 
verwarming (=lucht/lucht warmtepomp) is het 
gasverbruik relatief laag voor een vrijstaande 
woning.

- De gehele begane grond (met uitzondering van 
garage, bijkeuken, berging) is voorzien van 
vloerverwarming. Dit maakt de woning geschikt 
voor een uitbreiding met een hybride (lucht/water) 
warmtepomp.

- In de woning zijn veel bergruimten aanwezig.

- Parkeergelegenheid aan de straat vóór de woning 
is ruim aanwezig.

Ligging:

Aan de rand van de stad Culemborg met een 
sfeervolle historische binnenstad op loop- en 
fietsafstand. Ook het rustgevende rivierengebied 
met vele uiterwaarden zoals de ‘Redichemse 
Waard’ en de jachthaven van Culemborg zijn op 
loop- en fietsafstand gelegen. Culemborg heeft o.a. 
een eigen polikliniek, bibliotheek, een stadstheater/
bioscoop en vele winkels, restaurants, eetcafés en 
gezellige terrasjes. Op loopafstand zijn meerdere 
losloopgebieden voor honden, onder andere in een 
deel van stadspark ‘De Plantage’.




Kortom: een heerlijk zonnig huis met veel woon- en 
werkmogelijkheden, instap klaar en energetisch up-
to-date in een groene buurt en gezellig stadje aan 
de Lek.





De gehele begane 
grond is voorzien van 
vloerverwarming!







































Bekijk jouw

Bekijk de woning  >

nieuwe
droomwoning
op de website!



Plattegrond

Even binnenkijken? 

Klik hier om de 3D-Plattegrond 

te bekijken. 



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

