
Vrijstaand wonen 
met riante tuin!
MIDDELWEG 1, TRICHT



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 € 439.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning vrijstaande woning

Aantal kamers 5

Inhoud 663 m³

Perceeloppervlakte 509 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

138 m²

Bouwjaar 1959

Ligging aan rustige weg



Omschrijving

Heb je twee rechterhanden en wil je wonen op een mooi perceel van in totaal 509m²? Dit vrijstaande woonhuis met garage 
en eigen oprit en een uitbouw met slaapkamer en badkamer op de begane grond staat nu te koop.




De woning is zeer centraal in Nederland gelegen. Het NS station van Geldermalsen met treinen die alle windrichtingen 
uitgaan ligt op 5 fietsminuten. De snelwegen A2 en A15 zijn goed bereikbaar. Tricht heeft een eigen basisschool op nog 
geen 10 minuten lopen van de Middelweg. Geldermalsen met alle voorzieningen op het gebied van winkels, supermarkten, 
horeca en sportgelegenheden ligt op 5 autominuten van Tricht. Het ruim 900 hectare landgoed Mariënwaerdt begint aan 
de westkant van Tricht en loopt tot aan Beesd door.



























De indeling van de woning is als volgt.




De woning heeft twee verschillende toegangen: een tot het oorspronkelijke woonhuis en een tot de aanbouw. Beide delen 
zijn binnendoor ook bereikbaar.




Het woonhuis heeft een entree met hal, toilet en trap naar de verdieping. De diepe woonkamer heeft aan de achterzijde 
een serre met een schuifpui en glazen dak. Vanuit de woonkamer en de hal is eetkeuken toegankelijk. Deze keuken bestaat 
uit twee delen: een met een werkblad, een vaatwasser, koelkast en oven en het andere deel heeft het kookgedeelte met 
een brede gaskookplaat.




De keuken heeft een toegang naar de droge kelder op stahoogte.

Aan de keuken grenst een bijkeuken met de aansluitingen voor het witgoed.

Vanuit de woonkamer is een doorgang die leidt naar de aanbouw. Hier is een ruime woon- en slaapkamer met aansluitend 
een badkamer met douche, toilet en wastafel. Vanuit de woon-/slaapkamer is de achtertuin bereikbaar.




Op de verdieping (met betonnen vloer) zijn drie slaapkamers en een eenvoudige doucheruimte met wastafel.




Via een vlizotrap is een van de twee bergzolders bereikbaar. De andere is bereikbaar via een losse trap.




Buitensituatie.

Er is een voor- en achtertuin. De achtertuin met plantenkas en veel groen, is zeker in de zomer vrij en beschut gelegen en 
ligt op het zuiden. Naast de woning staat een garage en voor de garage kunnen meerdere auto's op eigen terrein 
geparkeerd worden.





























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

