
Vrijstaande 
woning met sfeer!
BADWEG 27, GELDERMALSEN



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-
Geldermalsen & 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.

0345-229300

Robbert Pennock
robbert@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 € 435.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning vrijstaande woning

Aantal kamers 4

Inhoud 335 m³

Perceeloppervlakte 291 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

92 m²

Bouwjaar 1939

Ligging aan rustige weg

Tuin 2300 cm x 900 cm

Positie hoofdtuin zuid



Omschrijving

Wil je vrijstaand wonen aan de rand van het centrum met drie grote slaapkamers, een royale woonkamer, tuin op het 
zuiden en een eigen werkkamer in de achtertuin? 

Lang hoef je niet meer te zoeken want het woonhuis aan de Badweg 27 in Geldermalsen heeft het… en meer! Loop maar 
eens mee door de woning…




Wat direct opvalt in dit woonhuis is de strakke afwerking in combinatie met de donkerkleurige vloeren en balkenplafonds. 
Dit begint in de hal en loopt door tot in de slaapkamers van de verdieping.




In de woonkamer vallen de grote ramen en de elektrische haard op. De wanden zijn strak gestuukt en het balkenplafond is 
in lichte kleuren afgewerkt. 

Aan de woonkamer grenst de halfopen keuken: een royaal granieten werkblad met daarboven een groot raam, veel 
kastruimte (zowel kastjes als lades) en diverse inbouwapparatuur. Op de vloer liggen antraciet tegels.




In de hal aan de voorzijde is een trapkast waar het witgoed staat opgesteld. Hier is ook de toegang naar de kelder. Een 
ruimte waar je je spullen droog kunt opslaan.













Op de verdieping zijn twee dakkapellen over vrijwel de gehele lengte gemaakt. Deze zijn voorzien van draai-/kiepramen 
en rolluiken. Door de twee dakkapellen zijn er drie volwaardige slaapkamers ontstaan. Een van de slaapkamers heeft een 
brede kastenwand. Elk heeft zijn eigen indeling en wat opvalt is dat elke kamer strak gestuukt is en dat de spanten in zicht 
zijn gebleven: oud en nieuw prachtig gecombineerd.




Op de overloop is een praktische kastenwand met bergruimte en de cv-ketel.

De keurig onderhouden badkamer heeft een ligbad met douche en een wastafel.




Buiten is er rust en zon (als die er is ;-)). Onder de veranda die grenst aan de keuken kun je heerlijk genieten van lange 
zomeravonden en dagen dat het warm is en het regent. 

De veranda is onderhoudsarm (aluminium) en de dakplaten zijn warmtewerend en hoog lichtdoorlatend. Onder de 
dakplaten is zonwering aangebracht en in de balken is ledverlichting.

De achtertuin, die zuidgericht is en in de afgelopen jaren compleet is vervangen, is door diverse bomen die rondom staan 
beschut gelegen. Achterin de tuin staat een overdekte loungehoek met aansluitend de geïsoleerde werkkamer. 




Wat je misschien nog wilt weten:

- De vijver kan heel eenvoudig worden omgebouwd naar een zwembad door het plaatsen van een zandfilter. Al het 
leidingwerk vanaf het pompsysteem naar de vijver is in 2020 vernieuwd.

LET OP: mocht je geen gebruik willen maken van de vijver dan kan de verkoper er voor zorgen dat er grond of zand wordt 
aangebracht in plaats van de vijver.

- De keuken heeft een magnetron, oven, vijfpits gaskookplaat (met wokbrander) en rvs afzuigkap, een koelkast met 
vriesvak en een vaatwasser.

- In de tuin staat een stenen schuur en een houten berging achterin de tuin.

- De rolluiken op de verdieping zijn elektrisch bedienbaar en zijn voorzien van hoogrendementsglas. De dakkapellen 
hebben kunststof ramen en kozijnen. 

- Bergruimte genoeg: in twee slaapkamers zijn vlizotrappen naar de zolderbergingen. Hier kunnen heel veel spullen worden 
opgeslagen.

- Op het dak liggen 16 zonnepanelen die goed zijn voor zo’n 5.300 kWh opbrengst.

- Buitenschilderwerk is in 2020/2021 uitgevoerd.



























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

