
Notendreef 5, 
Arkel
KOOPOVEREENKOMST



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.

0345-632100

Gerald de Jong
gerald@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 € 700.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning vrijstaande woning

Aantal kamers 4

Inhoud 610 m³

Perceeloppervlakte 463 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

190 m²

Bouwjaar 2000

Ligging aan rustige weg, vrij uitzicht

Tuin rondom de woning



Omschrijving

Vrijstaande stijlvolle woning op ideale plek aan de rand van het dorp!




- Vrijstaande woning met inpandig te bereiken garage & weids uitzicht aan een doodlopende straat.

- Serre met prachtig lichtinval en een fijne overkapping in de tuin, ideaal voor mooie zomeravonden.

- Voorzien van 3 slaapkamers, 190 m² woonoppervlak en energielabel A!




Deze ruime vrijstaande woning is oase van rust bij thuiskomst na een lange dag werken. Zodra je je auto op de oprit hebt 
geparkeerd heb je een weids uitzicht over de landerijen, dat is thuiskomen. Je geniet in de tuin van een barbecue met 
vrienden en zodra het wat frisser wordt verplaats je je naar de overkapping. Niet alleen buiten is het goed vertoeven, ook 
binnen heeft deze ruim opgezette woning van alles te bieden. Zo beschikt de woonkamer over een gashaard en een 
prachtig uitzicht, maar ook de keuken en de serre zijn allen licht en ruim. Het riante doch overzichtelijke kavel is 
onderhoudsvriendelijk en heeft een prachtige ligging. Kortom, een woning voor jarenlang woonplezier!



















De globale indeling:




Begane grond; Entree met meterkast en apart toilet. Doorgang naar de ruime woonkamer met gashaard en gezellige 
woonkeuken. Keuken voorzien van een eiland, oven met 6-pits gasfornuis, afzuigkap, vaatwasser, spoelbak en koelkast. 
Serre met gashaard, alle ramen in de serre zijn voorzien warmte werend folie en aan de zonkant eveneens van elektrische 
screens. De keuken en serre zijn voorzien van vloerverwarming. Bijkeuken met witgoed-aansluitingen en deur naar de tuin. 
Inpandige garage met water en elektra, bergvliering via losse trap, deur naar de tuin en dubbele garagedeur.




Eerste verdieping; Overloop met dakraam, bergruimte achter knieschotten en toegang tot de inloopkast. Badkamer met 
douche, wastafelmeubel met dubbele wasbak, toilet, vloerverwarming en 2-persoons (infrarood)sauna. 3 slaapkamers 
waarvan de master bedroom voorzien van een airco en handmatige rolluiken.




Tweede verdieping; Open ruimte met dakramen.




Goed om te weten:

- De afgelopen jaren zijn de volgende verbeteringen in en aan de woning uitgevoerd; 11 zonnepanelen geplaatst in 2019, 
het schilderwerk in 2021, nieuwe CV-ktel in 2016, de keuken 2014 en de badkamer is verbouwd in 2018 en 2021.

- De aanwezige zonnepanelen van de woning hebben afgelopen jaar ruim 3.500 kWh opgewekt!

- Rondom de woning ligt een keuring aangelegde siertuin met diverse terrassen.

- De master bedroom is voorzien van een airco welke achterblijft in de woning. 

- De mogelijkheid bestaat om op de tweede verdieping een extra slaapkamer te creëren.




Ligging: stromend vanuit de Betuwe volgt het idyllische riviertje de Linge zijn weg door het pittoreske landschap. Net 
voordat de Linge in Gorinchem uitmondt in de rivier de Merwede passeert deze het dorp Arkel. Arkel heeft een rijke historie 
en is nauw verwant aan de nabij gelegen vestingstad Gorinchem. Arkel heeft een klein winkelcentrum met alle benodigde 
voorzieningen, basisscholen, een medisch centrum, diverse sportverenigingen en een jachthaven. Het dorp kent een 
centrale ligging in Nederland. Steden als Utrecht, Breda en Rotterdam zijn binnen 30 autominuten te bereiken door de 
goede verbindingen met de snelwegen A15 en A27. Ook zijn er goede aansluitingen op het openbaar vervoer (treinstation 
en busverbindingen).



































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

