
Te Huur: Een huis 
met karakter.
NOORDWAL 61, LEERDAM



De makelaar
van deze woning
Onze makelaars helpen je graag met al jouw vragen over de woning. 

Flexibel en goed bereikbaar!
 Onze 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 4 
moderne kantoren op goed 
bereikbare locaties in Leerdam, 
Dalem-Gorinchem, Culemborg 
& Papendrecht.

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.

0345-632 100

Jony van Kempen

Jim Hammer

0345-632 100

jony@vanekerenkuiper.nl

jimmy@vanekerenkuiper.nl

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

Zie jij jezelf hier 

al wonen?

Objectgegevens

Vraagprijs € 1.200 p.m.

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning tussenwoning

Aantal kamers 4

Inhoud 223 m³

Perceeloppervlakte 79 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

79 m²

Bouwjaar 1925

Ligging aan rustige weg, in woonwijk

Tuin 460 cm x 250 cm

Positie hoofdtuin zuid



Omschrijving

Te huur: Karakteristieke stadswoning!




- De gemakken van de sfeervolle binnenstad van Leerdam én toch rustig genieten in de zonnige tuin.

- Buiten & binnen goed onderhouden. 

- 3 slaapkamers & circa 79 m² woonoppervlak




Aan de rand van het Leerdamse centrum ligt, in een tamelijk rustige straat met veel bestemmingsverkeer, deze lieve 
woning. Als je in de woning staat, word je meteen verrast door de ruimte van de woonkamer en de fijne sfeer die er hangt. 
Op de begane grond tref je naast de woonkamer ook de keuken en badkamer waardoor er op de eerste verdieping 
voldoende ruimte is voor 3 goede slaapkamers. Daarnaast bevindt zich een grote verrassing achter de woning! Er is 
namelijk ook nog een fijne achtertuin op het zonnige zuiden waar je vanaf vroeg in het voorjaar tot laat in oktober heerlijk 
buiten kan zitten. Feestje? De tot kroeg omgebouwde schuur is ideaal om het leven te vieren!



















De globale indeling:

Begane grond: entree; hal met meterkast, garderobe en trapopgang; riante woonkamer met een praktische trapkast; 
halfopen keuken voorzien van 4-pits gaskookplaat, afzuigkap, oven, wastafel en koelkast; separaat toilet (hangend) met 
doorgang naar de badkamer; de moderne badkamer beschikt over een luxe douchecabine, een wastafel, een radiator en 
een wasmachine aansluiting.




Eerste verdieping: overloop met vaste kastenwand incl. CV-opstelling (Vaillant, 2006); 3 slaapkamers, waarvan 2 vergroot 
middels een dakkapel en 1 met een kastenwand.




Voorwaarden:

- Huurprijs per maand € 1.200,- exclusief gas, water en elektra.  

- Huurperiode minimaal 1 jaar.

- Oplevering en huurcondities in overleg en na goedkeuring van de verhuurder en huurderscheck.

- Huurder dient middels recente salarisstroken of een werkgeversverklaring aan te tonen dat het (gezins-) inkomen 
minimaal € 2.500,- netto per maand bedraagt. Indien het inkomen niet toereikend is kunnen extra zekerheden worden 
gevraagd.

- De borgsom bedraagt 2 maanden huur.

- De woning is per 1 februari 2023 te betrekken.




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.

























Bekijk jouw

Bekijk de woning  >

nieuwe
droomwoning
op de website!

www.vanekerenkuiper.nl/aanbod


Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart

Woon je binnenkort 
op deze locatie?”



Aantekeningen


