
Centraal gelegen 
eengezinswoning!
MEERKERN 13, MEERKERK



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.

0183-672992

Kim Smit
kimsmit@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

2

https://www.instagram.com/vanekerenkuiper_makelaar/?hl=nl
https://www.vanekerenkuiper.nl/overons/


Kenmerken

Zie jij jezelf hier 

al wonen?

Objectgegevens

Vraagprijs € 309.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning tussenwoning

Aantal kamers 5

Inhoud 307 m³

Perceeloppervlakte 67 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

88 m²

Bouwjaar 2001

Ligging in centrum, in woonwijk

Tuin 5 m x 3,4 m

Positie hoofdtuin zuidoost



Omschrijving

Leuke eengezinswoning, gelegen in hartje Meerkerk!




- De woning ligt middenin het dorp, vlakbij de winkels.

- Fijne & rustige buurt met voldoende parkeergelegenheden rondom de woning. 

- 4 slaapkamers & circa 88 m² woonoppervlak!




Op zoek naar een leuke tussenwoning gelegen middenin het dorp Meerkerk? Dan worden jouw woonwensen misschien wel 
werkelijkheid bij het zien van deze woning! Deze woning beschikt onder andere over een half open nette keuken met 
schiereiland, 3 slaapkamers op de eerste verdieping en een vierde slaapkamer op de tweede verdieping. Aan de 
achterzijde is een onderhoudsarme tuin gelegen op het zuidoosten, met daarachter een autoluw straatje met voldoende 
openbare parkeergelegenheid. Kortom: Een verrassende, centraal gelegen woning en van alle gemakken voorzien!





















De globale indeling:




Begane grond: entree, hal met trapopgang, meterkast, toilet, toegang naar de woonkamer. De woonkamer met half open 
keuken geeft middels de schuifpui toegang naar de achtertuin. De keuken welke aan de voorzijde van de woning is gelegen 
beschikt over een 4-pits gasfornuis, vaatwasser, oven, spoelbak en koelkast met vriesvak. 




Eerste verdieping: overloop met toegang naar 3 slaapkamers en de badkamer welke beschikt over een ligbad met douche, 
toilet en wastafel met dubbele kraan & meubel. 




Tweede verdieping: overloop met veel bergruimte (zelfs een kleine vliering om spullen op te bergen!), de CV-opstelling en 
de witgoedaansluiting. Op deze verdieping tref je de 4e slaapkamer. 




Goed om te weten:

- De vrijstaande stenen berging in de tuin (circa 6 m²) is voorzien van elektra. De achtertuin is tevens bereikbaar via een 
achterom. 

- De schuifdeur op de begane grond naar de achtertuin is voorzien van een rolluik & zonnescherm. 

- De slaapkamer aan de voorzijde beschikt over een hand bedienbaar rolluik, het dakraam op de zolderslaapkamer 
beschikt over een zonwerend screen, 




Ligging: Het dorp Meerkerk is gelegen in de Alblasserwaard, een veenweidegebied welke van oudsher wordt opgesierd 
door slootjes met knotwilgen, weilanden met zwartbonte koeien en langs de riviertjes en stroompjes gelegen boerderijen. 
Het dorp met haar ideale uitvalswegen, doordat het direct aan de A27 is gelegen. Daarnaast zijn er goede verbindingen 
met de A2 en de A15. Vanuit Meerkerk, bevindt u zich in een mum van tijd in Gorinchem, Breda, Utrecht en Rotterdam. 
Meerkerk beschikt over enkele winkels, twee basisscholen en een uitgebreid verenigingsleven.

























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

