
Vrijstaande villa 
op mooie locatie.
LAAGEINDE 12, 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-
Geldermalsem & 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 € 1.600.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort villa

Type woning vrijstaande woning

Aantal kamers 7

Inhoud 1356 m³

Perceeloppervlakte 2190 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

329 m²

Bouwjaar 2014

Ligging aan rustige weg, beschutte ligging

Tuin 5000 cm x 2000 cm

Positie hoofdtuin oost



Omschrijving

Verscholen achter groen en midden in het dorp Geldermalsen ligt deze onder architectuur gebouwde, zeer luxe vrijstaande 
villa. Deze villa is in 2014 gebouwd waarbij gebruik is gemaakt van topklasse materialen. De gehele woning straalt luxe en, 
door de strakke afwerking, rust uit.




Dit statige woonhuis is aan het einde van een oprijlaan gelegen en is omgeven door een tuin met borders, planten, struiken 
en bomen. Op diverse plekken in de tuin kunt u beschut zitten.




De indeling van de villa is zodanig dat het woongedeelte tuingericht is. Hierdoor is de tuin vanaf verschillende plekken 
zichtbaar en bereikbaar. Aan de achterzijde is een uitstekende kap waar een royale eettafel zeker op zijn plaats is. Achter 
in de tuin staat een grote veranda, naast het huis is een kleinere overkapping.




Architectonisch is er niet alleen over de buitenzijde, maar ook zeer goed nagedacht over de indeling aan de binnenzijde. 
Zoals de tuingerichte woonkamer (zo’n 70m²), een werkkamer, en de slaapkamer met badkamer en-suite op de begane 
grond. 

De aan de voorzijde gelegen woonkeuken (32m2) wordt door een haard gescheiden van de woonkamer. Aansluitend aan 
de woonkamer ligt een kantoor of werkkamer. Het kantoor kan worden afgescheiden van de woonkamer met een 
schuifdeur.

Verder is er een bijkeuken en een kelder (ruim 13m²) vanuit de hal bereikbaar.







Een massief hardhouten trap brengt u naar de eerste verdieping. Hier zijn drie slaapkamers en een tweede ruime luxe 
badkamer. De slaapkamer aan de achterzijde heeft uitzicht op de achtertuin. Hier zijn ook diverse op maat gemaakte 
kasten die de indruk geven van een inloopkast.




Op de tweede verdieping bereikbaar via een zelfde soort vaste trap is er een vijfde ruime slaapkamer en een bergruimte.







Wat treft u onder meer aan?

- Een villa met hoogwaardige materialen en een A++ energielabel.

- Een handgemaakte houten keuken voorzien van alle mogelijke apparatuur. 

- Een slaapkamer met badkamer en-suite op de begane grond met inloopdouche, toilet en breed wastafelmeubel.

- Een tweede badkamer op de eerste verdieping met ligbad, een stoomcabine, grote inloopdouche en twee wastafels.

- Op de vloeren van de begane grond en de eerste verdieping liggen massief eikenhouten planken.

- De meeste slaapkamers hebben meerdere ingebouwde kledingkasten.

- Alle kasten in het woonhuis zijn op maat gemaakt.

- Een energiezuinig huis met een A++ energielabel en een grondwarmtepomp voor verwarmen en koelen.

- Op alle verdiepingen is vloerverwarming die per ruimte instelbaar is.

- Een domoticasysteem voor de verlichting door de hele woning.

- Een volledig geïsoleerde garage (61m²) voorzien van elektrische deuren. Aan de garage staat een carport.

- De gebruiksoppervlakte van het woonhuis bedraagt 329m². Het woonhuis staat op een perceel van 2.190m².







Geldermalsen is in Nederland zeer centraal gelegen. Binnen een uur rijden komt u in vrijwel alle grote steden. Het NS 
station van Geldermalsen ligt op korte afstand en gaat naar alle windrichtingen. 

In Geldermalsen treft u veel winkelvoorzieningen, horecagelegenheden, een jachthaven aan De Linge en diverse 
sportverenigingen en -faciliteiten.




















































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


