
Keurig nette 

2-onder-1-kap.
EMMALAAN 9, 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 € 495.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning 2-onder-1-kapwoning

Aantal kamers 4

Inhoud 684 m³

Perceeloppervlakte 320 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

178 m²

Bouwjaar 1958

Ligging aan rustige weg, in woonwijk

Tuin 800 cm x 1000 cm

Positie hoofdtuin zuid



Omschrijving

Aan de rand van het centrum in een rustige buurt ligt deze prima onderhouden twee-onder-eenkapwoning. Deze woning 
heeft onder meer een royale en uitgebouwde woonkamer, een overkapping en een vrijstaand kantoor. 

De brede achtertuin is beschut gelegen en ligt op het zuiden. Aan de voorzijde grenst de woning aan een grasveld. 




Het woonhuis ligt op nog geen 200 meter van een basisschool en het centrum ligt op nog geen 300 meter. Het NS station 
Geldermalsen en de uitvalswegen naar de snelwegen liggen ook zeer kort bij. 




Indeling.

De woning heeft een hele ruime en lichte woonkamer. Door de aanbouw aan de achterzijde en het verplaatsen van de 
keuken naar de voormalige berging is er heel veel ruimte ontstaan die op verschillende manieren ingericht kan worden. 
Een schuifpui en een deur geven toegang tot de overkapping. Hier kun je al vroeg in het jaar heerlijk zitten, zeker ook 
omdat de tuin op het zuiden is gelegen. 




De keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur en hier hangt ook de cv-combiketel.

















Op de eerste verdieping zijn twee royale slaapkamers en een kleinere werkkamer. Deze werkkamer, met vaste kast, kan 
ook geschikt zijn voor een kind met een kleiner bed. De slaapkamer aan de achterzijde heeft een balkon op het westen en 
de slaapkamer aan de voorzijde een vaste kast.

De overloop heeft nog een diepe bergkast en een tweede toilet. In de badkamer is een royaal hoekbad (whirlpool), een 
inloopdouche en een wastafel met meubel.




De tweede verdieping is nu feitelijk de zolderruimte waar eenvoudig een extra kamer gemaakt kan worden. Hier is al een 
dakkapel en er zijn diverse bergkasten onder het dak. 




Buitensituatie.

De achtertuin is op het zuiden gelegen en biedt ook nog eens veel ruimte aan de zijkant van het woonhuis. Aan de woning 
is een mooie overkapping gebouwd. Achter de keuken is een berging gebouwd. Achterin de tuin is de garage uitgebouwd 
en getransformeerd tot volledig geïsoleerde kantoor- of werkruimte.







Extra informatie

- De woning heeft meranti ramen en kozijnen en deze zijn voorzien van HR++ beglazing.

- Alle binnendeuren zijn van hardhout en alle ramen hebben zowel een draai- als kiepfunctie.

- De hele woning is keurig en strak afgewerkt.





















































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

