
Ruim wonen op 
een heerlijke plek!
WAALDIJK 153, VUREN



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.

0183-672992

Madelon Sommer
madelon@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 € 500.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning vrijstaande woning

Aantal kamers 6

Inhoud 1157 m³

Perceeloppervlakte 582 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

221 m²

Bouwjaar 1917

Ligging Vrij uitzicht, open ligging, buiten bebouwde 
kom



Omschrijving

Een bijzonder pand en een heerlijke woonplek om te genieten van vrijheid en ruimte!




- Vrijstaande woning met een legio aan mogelijkheden;

- Landelijke maar centrale ligging;

- Een woonoppervlakt van circa 221 m² die naar eigen wens in te richten is. 




Creatief wonen met mogelijkheden! Door de ruimte en de vele vertrekken leent het pand zich voor een diversiteit aan 
mogelijkheden zoals bijvoorbeeld een bedrijf/galerie aan huis of een heerlijk ruim gezinshuis met voldoende ruimte voor 
hobby's. Deze woning is gesitueerd aan de dijk nabij het dorp Vuren en is gelegen op een perceel van bijna 400 m²! Het 
woonhuis met een totaal woonoppervlak van ca. 221 m² biedt onder andere een fijne leefkeuken, kantoorruimte op de 
begane grond, een riante badkamer en inpandig te bereiken werkplaats met vide. Om de woning heen is een fijne tuin 
welke is ingericht met een grote vijver en fijne zithoek, dé ideale plek om te kunnen onthaasten en te ontspannen in uw 
eigen omgeving. Of gewoon gezellig barbecueën en lang tafelen, genietend van de mooie avonden met familie of 
vrienden.















De globale indeling:




Souterrain: binnenkomst via de hal aan de zijkant van de woning. De lange gang geeft toegang tot de werkkamer met 
open haard, de woonkamer, een washok met de witgoed aansluitingen, een toilet en doorgang naar nog een hal. Deze hal 
biedt de trapgang naar boven, doorgang naar de keuken, een trapkast en de inpandige berging van maar liefst 62 m² 
welke goed te gebruiken is als woonkamer indien je de indeling aanpast. Aan de achterzijde van de woning zijn tevens vier 
mogelijkheden om de woning te betreden, twee hiervan komen uit in de berging, de andere in de woonkamer en de 
keuken. De grote leefkeuken is voorzien van een dubbele spoelbak,  vaatwasser,  losstaande koelkast en een vriezer. Het 
losstaande SMEG gasfornuis met 7 pitten, 3 ovens, een warmhoud en een SMEG afzuigkap zijn in principe niet inbegrepen. 




Begane grond: overloop met vide uitkijkend op de onderliggende berging. Grenzend aan de overloop zijn een grote master 
bedroom met veel bergruimte, een zeer ruime inloopkast, een slaapkamer met vaste trap naar een deel van de bergzolder 
en een royale badkamer met 2 wastafels, een inloopdouche, een toilet, een bidet en een vrijstaand bad midden in de 
ruimte. Het halletje tussen de overloop en de master bedroom biedt middels een vlizo trap toegang tot een ander deel van 
de bergzolder.




Eerste verdieping: bergzolder over de gehele breedte van de woning. De verdieping is in drie compartimenten opgedeeld 
waarmee 1 deel via een slaapkamer met een vaste trap te bereiken is en de andere 2 delen middels een vlizo trap. In dit 
deel bevindt zich ook de CV-ketel.




Goed om te weten:

- Op de luchtfoto's is te zien dat er momenteel werkzaamheden worden uitgevoerd aan de dijk. De dijk wordt verbreed en 
verlegd, hierdoor komt de woning verder van de dijk af te liggen. 

- De weg welke langs de woning naar de beneden loopt betreft 'recht van overpad'.

- Het naastgelegen stuk groen behoort ook tot de woning, dit perceel heeft een oppervlakte van circa 200 m².




Ligging: De gemeente West Betuwe is een plattelandsgemeente en heeft de liefhebber van rust, recreatie en ruimte veel 
te bieden. Vuren is met circa 2000 inwoners een rustig dorp. In het kleinschalige centrum kunt u terecht voor al uw 
dagelijkse boodschappen, kinderopvang en basisonderwijs. Daarnaast ligt de stad Gorinchem op circa 4 kilometer afstand 
voor uitgebreidere en volledige voorzieningen en vermaak.































Bekijk jouw

Bekijk de woning  >

nieuwe
droomwoning
op de website!

www.vanekerenkuiper.nl/aanbod


Plattegrond



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

De Wederik 2

Papendrecht



078 615 99 60

http://www.vanekerenkuiper.nl

