
Fraai gelegen 
appartement!
BERGEEND 35, CULEMBORG



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.

0345-632100

Gerald de Jong
gerald@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 € 495.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort galerijflat

Type woning appartement

Aantal kamers 3

Inhoud 316 m³

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

121 m²

Bouwjaar 2010

Ligging in woonwijk, vrij uitzicht



Omschrijving

Zo goed als nieuw, riant appartement op een fraaie locatie! 




- Met 2 overdekte parkeerplaatsen;

- Ruim balkon op het westen;

- 2 slaapkamers & circa 121 m² woonoppervlak.




Gelegen in de populaire woonwijk Parijsch, nabij winkelcentrum, zorgcentrum, sportvoorzieningen en diverse uitvalswegen 
zoals de A2 en A15 in de buurt. Dit fijne 3-kamer appartement op de derde verdieping is voorzien van een ruime en lichte 
woonkamer met toegang tot het balkon, een open keuken, een inpandige bergruimte, 2 royale slaapkamers, een ruime 
badkamer, twee eigen parkeerplaatsen en berging in de parkeerkelder. Plan Vlinderzicht bestaat uit 50 comfortabele 
appartementen waarvan de architectuur een van de belangrijkste kenmerken vormt. De statige gevels met diverse 
kleuren zorgen ervoor dat het individuele karakter van de diverse appartementen extra wordt benadrukt.



















De globale indeling:




Begane grond: centrale entree met brievenbussen, intercominstallatie, lift en trapopgang.




Derde verdieping: entree in de hal welke toegang geeft tot de slaapkamers, de meterkast, een bergkast met de 
aansluiting op de stadsverwarming, een technische ruimte met een wasbak en de witgoedaansluitingen, een separaat 
toilet en de badkamer voorzien van een inloopdouche, toilet en en wasmeubel. De lichte en open woonkamer beschikt over 
een keuken in U-opstelling en is voorzien van een vaatwasser, een combi-oven, een koel-vries combinatie, een 4-pits 
inductie kookplaat, een afzuigkap en 1 1/2 spoelbak. Vanuit de woonkamer bereik je het balkon. 




Goed om te weten:

- Onder de appartementen bevindt zich een halfverdiepte parkeergarage met 76 parkeerplaatsen. Dit appartement 
beschikt over twee parkeerplaatsen, welke bereikbaar is langs een geautomatiseerd hekwerk dat middels een kaart/
afstandsbediening kan worden geopend. In het souterrain bevindt zich ook nog de berging (circa 6 m²), die bij het 
appartement behoort. Vanuit deze parkeerkelder kun je met de lift je appartement bereiken.

- De maandelijkse servicekosten bedragen € 187,24.

- Verwarming en warm water middels stadsverwarming.




Ligging: Aan de rand van de stad Culemborg met een sfeervolle historische binnenstad op loop- en fietsafstand. Ook het 
rustgevende rivierengebied met vele uiterwaarden en het Landgoed Marienwaerdt met de bekende 'Appeldijk' zijn op 
fietsafstand gelegen. Den Bosch, Utrecht en de Randstad zijn uitstekend bereikbaar zowel per trein als auto. Culemborg 
heeft o.a. een eigen polikliniek, bibliotheek, een stadstheater en vele restaurants, eetcafés en gezellige terrasjes.




 





























Bekijk jouw

Bekijk de woning  >

nieuwe
droomwoning
op de website!

www.vanekerenkuiper.nl/aanbod


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

