
Rust en ruimte om 
te heen!
KERKSTRAAT 29, Varik



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 € 525.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning vrijstaande woning

Aantal kamers 4

Inhoud 556 m³

Perceeloppervlakte 887 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

124 m²

Bouwjaar 1961

Ligging aan rustige weg



Omschrijving

VRIJSTAAND wonen, met rust en ruimte om je heen, op een royaal perceel in een groene woonomgeving: thuiskomen op 
deze fraaie stek om op en top gelukkig te zijn, wat wil een mens nog meer...




De historie zegt alles over hoe fijn het hier wonen is: tot voor kort is het huis nog bewoond geweest door de eerste 
eigenaren!




De vrijstaande woning is in de jaren fors uitgebouwd waardoor er onder andere een grote woonkamer is ontstaan en een 
woonkeuken. Een verrassend woonhuis dat je echt moet bezichtigen wil je alle mogelijkheden zien.




Een rondleiding...




Begane grond: entree, hal met toilet, meterkast en toegang tot de kelder met een praktische provisieruimte. 

De woonkamer met openslaande tuindeuren, gashaard en parketvloer is superlicht en royaal (38m²!). Aan de achterzijde 
ligt de woonkeuken met eenvoudig keukenblok en eetkamer. Aan de keuken grenst een berging met een aparte entree. 















Eerste verdieping: overloop, royale badkamer met toilet, wastafel met spiegel, douchehoek en witgoedaansluiting. Er zijn 3 
slaapkamers met vaste kasten. 




Een vlizotrap op de overloop geeft toegang tot een bergzolder over vrijwel de gehele woning. 







Buitensituatie: Door de eigenaren is het perceel zodanig ingericht dat aan de achterzijde geparkeerd wordt. Dit kan heel 
eenvoudig worden gewijzigd. 

Aan de voorzijde, links van het woonhuis, is een ruimte van ruim 8x8 meter waar goed geparkeerd kan worden (de hoge 
boom die op Google Earth er nog staat is ondertussen weggehaald).

Rechts naast het woonhuis is het perceel gemiddeld 17 meter breed (aan de voorzijde ruim 23 meter, parallel aan het 
woonhuis ruim 12 meter). Ook hier kan parkeergelegenheid gemaakt worden. 

Achter het woonhuis ontstaat dan een ruimte van zo'n 260m² dat bijzonder geschikt is als tuin, zeker ook vanwege de 
ligging op het zuiden.




Al met al zijn er heel veel mogelijkheden op dit perceel!




Een paar details:

- muurisolatie en grotendeels dubbel glas

- buitenschilderwerk in 2021 uitgevoerd

- diverse elektrische rolluiken aanwezig

- ouderdomsclausule van toepassing




Het dorp Varik beschikt over een rijk verenigingsleven en basisvoorzieningen zoals een basisschool, dorpshuis (met 
cafetaria-/restaurantfunctie) en natuurlijk de uiterwaarden langs de Waal. Langs de dijk vind je ook Het Veerhuis; een 
leuke plek om in de zomer op het terras te zitten! Voor uitgebreidere voorzieningen kun je terecht in de nabijgelegen 
plaatsen Tiel en Geldermalsen. Rijkswegen A15 en A2 liggen op ongeveer 10 minuten rijden.





























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

