
Karakteristieke 
woning
KORTGERECHT 72, SCHOONREWOERD



Meer weten over Buitenstate? Bekijk onze website

Blijf op de hoogte en volg ons op Instagram

De makelaars
van uw Buitenstate
Onze makelaars helpen u graag met al uw vragen over de woning. 
Bel 0345 632100 of mail naar Mark mark@vanekerenkuiper.nl.

Midden in het werkgebied! 


U bent van harte welkom voor een kop koffie 


in onze twee moderne kantoren op goed 
bereikbare locaties in Leerdam en Gorinchem.

Flexibel en goed bereikbaar! 

Onze 6 makelaars zijn flexibel en goed 
bereikbaar, waardoor u altijd snel terecht kunt, 
ook ‘s avonds en in het weekend. Ook een 
vrijblijvende waardebepaling van uw woning.

Wat is een Buitenstate? 

Als het aankomt op verkoop van woonboerderijen, 
monumentale objecten, landhuizen en andere bijzondere 
panden, wordt er meer specialisme verwacht van de makelaar. 
Dat beseffen wij ons ook. Buitenstate is een landelijk 
samenwerkingsverband tussen makelaars die gespecialiseerd 
zijn in de begeleiding van aankoop en verkoop van onder 
andere vrijstaande woningen in het buitengebied.

Lees deze brochure voor de ins en outs van de woning. 
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vanekerenkuiper.nl/buitenstate

https://www.vanekerenkuiper.nl/diensten/buitenstate


Kenmerken

Zie jij jezelf hier al 
wonen?

Objectgegevens

Vraagprijs € 500.000 

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning 2-onder-1-kapwoning

Aantal kamers 5

Inhoud 530 m³

Perceeloppervlakte 640 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

149 m²

Bouwperiode 1926

Ligging buiten bebouwde kom

Tuin 15 m x 16 m

Positie hoofdtuin west
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Omschrijving
Karakteristiek wonen op een landelijke locatie!




- Naar eigen smaak te moderniseren; 

- Gelegen op een perceel van 465 m²; 

- 3 slaapkamers & circa 149 m² woonoppervlak.

De woning is deels voorzien van 
een fraaie granieten vloer.
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Deze authentieke half-vrijstaande woonboerderij uit 
1926 is een prachtige mogelijkheid om een 
droomwoning te realiseren. Het pand is voorzien 
van een aantal echte blikvangers; alleen de 
voorgevel van het pand trekt al de nodige 
aandacht, deze is namelijk fraai opgemetseld met 
zogenaamde, uitzonderlijke hanenkammen en bij 
binnenkomst tref je de prachtige originele granieten 
vloer door de gehele hal. Je woont hier landelijk, 
maar zeker niet afgelegen, want de gemoedelijke 
kern van het dorp Schoonrewoerd met de 
basisvoorzieningen ligt op fiets afstand. 





De globale indeling:




Begane grond: hal met toegang naar de keuken en 
woonkamer, de hal loopt door tot de buitendeur aan 
de zijkant van de woning. De woonkamer een 
marmeren vloer is voorzien van een vaste kast en 
een stookpunt. De keuken beschikt over diverse 
inbouwapparatuur waaronder, een spoelbak, 
vaatwasser, koelkast, 4-pits gasfornuis, afzuigkap 
en een combimagnetron. Verder in de hal kom je de 
trapopgang, berging, wasruimte met 
witgoedaansluiting en spoelbak, toilet en meterkast 
tegen.



















Eerste  verdieping: ruime overloop met 2 
slaapkamers, badkamer en een inloopkast. De 
slaapkamers zijn voorzien van opbergkasten en 
traditionele luiken voor de ramen. De badkamer is 
voorzien van een ligbad, douche en een wastafel.




Tweede verdieping: ruime zolder die op dit moment 
helemaal open is, maar waar makkelijk een 
slaapkamer van gemaakt kan worden.




Goed om te weten:

- De vrijstaande houten berging heeft een 
aangrenzende carport en het dak is voorzien van 18 
zonnepanelen;

- Het perceel aan de overkant van de weg (175 m²) 
behoort ook bij de woning;

- Een ouderdoms-clausule is van toepassing. 





























Ligging: Schoonrewoerd is sinds 1986 een dorp in de 
gemeente Leerdam en heeft circa 1600 inwoners. In 
1023 is het dorp gesticht door Jan van Arkel. Het 
sfeervolle dorp is bekend van het Schoonrewoerdse 
Wiel, het grootste wiel van Nederland. Deze wiel is 
ontstaan bij een dijkdoorbraak in 1573. 
Schoonrewoerd is gesitueerd in een mooie groene 
woonomgeving, centraal in het land. In de nabije 
omgeving is de A2 (Utrecht-'s Hertogenbosch) 
bereikbaar. Op enkele minuten treft u het centrum 
van Leerdam, met diverse winkels, scholen en 
sportvoorzieningen.
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Bekijk uw

Bekijk de woning  >

nieuwe
droomwoning
op de website!
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Plattegrond
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Plattegrond
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Plattegrond
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Kadastrale kaart
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Locatie op de kaart

Woont u binnenkort 
op deze locatie?”
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Aantekeningen
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Stappenplan

Een woning kopen doet u niet zomaar. Tenminste, niet iedereen. Welke stappen moeten 

er nu worden doorlopen? Wij vertellen u de 5 stappen naar uw droomwoning.

Enthousiast geworden? 
Dan is het tijd om
door te pakken!
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Maak nu een afspraak voor een gratis 

1e hypotheek-gesprek. Bel ons op 0183 67 29 99, 

of mail naar hypotheken@vanekeren.nl
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Interesse in de woning? 
Neem contact met ons op.
Mark of Madelon staan u graag te woord.

Dalem-Gorinchem Leerdam Culemborg
Beatrixlaan 2a

4213 CJ  Dalem



0183 67 29 92

Voorwaartsveld 5a

4142 DA  Leerdam



0345 63 21 00

Het Hof 1

4101 BT Culemborg



0345 22 93 00 info@vanekerenkuiper.nl
vanekerenkuiper.nl


