
Instapklare 
middenwoning in 
geliefde woonwijk!

MAASSTRAAT 23, ENSPIJK



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 € 300.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning tussenwoning

Aantal kamers 5

Inhoud 324 m³

Perceeloppervlakte 185 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

89 m²

Bouwjaar 1990

Ligging aan rustige weg, in woonwijk

Tuin 20 m x 5,5 m

Positie achtertuin zuid



Omschrijving

Instapklare middenwoning in ruim opgezette wijk!




- Diepe achtertuin op het zuiden met maar liefst 2 schuren.

- Gelegen in een kindvriendelijke wijk.

- 4 slaapkamers en circa 89 m² woonoppervlak.




Wat een leuke middenwoning: De benedenverdieping heeft lichte ruimtes door de grote ramen, lichte afwerking en de 
eiken vloerdelen op de begane grond. De woning beschikt verder over vier slaapkamers, een complete badkamer met  alle 
benodigdheden. De muren zijn mooi gestuukt en verder is het geheel goed afgewerkt. De woning heeft een diepe 
achtertuin met bestrating, schuurtjes, bordes en een achterom. De woning ligt in een ruim opgezette wijk met voldoende 
parkeergelegenheden, groenstroken en speeltuintjes voor de kinderen.







De globale indeling;




Begane grond: De hal geeft toegang tot het toilet ('zwevend' met fonteintje), de meterkast en de trapopgang. 

In de woonkamer vallen direct een paar dingen op: mooie eiken vloerdelen, mooie wandafwerking, een open keuken en 
toegang tot de achtertuin. De keuken heeft een eenvoudige opstelling (L-vorm) met een oven, 5 pits elektrische kookplaat 
en een afzuigkap. 




Eerste verdieping: drie slaapkamers van resp. 2,2x2,6 meter, 2,9x3,1 meter en 2,8x3,9 meter: in alle kamers kunnen de 
bedden dus zowel in de breedte als in de lengte worden opgesteld. Op de vloer ligt een eikenlook laminaatvloer.

De badkamer is zeer praktisch ingericht met een inloopdouche, een wastafelmeubel en een toilet.




De tweede verdieping heeft een ruime vierde slaapkamer met aan de noordzijde een groot dakvenster. In de knieschotten 
zijn bergingen.

Op de voorzolder staat het witgoed en de cv-ketel. De tweede verdieping heeft een ruime vierde slaapkamer, voorzien van 
een vaste internetaansluiting me aan de noordzijde een groot dakvenster.




Goed om te weten:

- De schuur is voorzien van elektra aansluitingen.

- Twee schuren met in totaal een 14 m² aan oppervlakte.

- Handmatige zonwering in de achtertuin door de ligging op het zuiden.

- Diepe achtertuin voorzien van gebakken waaltjes

- Op loopafstand van een kinderspeeltuin.




Ligging:

Het charmante dorp Enspijk is gelegen aan de rivier de Linge, in het hart van de Betuwe en behoort tot de nieuw 
gevormde gemeente West Betuwe, in de provincie Gelderland. Enspijk is een concentrisch dorp, ontstaan op de 
oeverwallen van de Linge. Het dorp is gebouwd rondom een brink, waar het vee werd verzameld als het naar de 
gemeenschappelijke weiden ging. Op de voormalige brink staat nu de Nederlands Hervormde kerk welke stamt uit de 15e 
eeuw.



























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

