
2-onder-1 kap 
woning met diepe 
achtertuin!

GERESTRAAT 25, HEESSELT



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 € 350.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning 2-onder-1-kapwoning

Aantal kamers 4

Inhoud 382 m³

Perceeloppervlakte 410 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

100 m²

Bouwjaar 1957

Ligging aan rustige weg, in woonwijk, vrij uitzicht

Tuin 23 m x 10,7 m

Positie hoofdtuin zuidwest



Omschrijving

Leuk wonen! Compleet gerenoveerde 2-onder-1 kap woning met waanzinnig diepe achtertuin!




- Gelegen in een kindvriendelijke woonwijk in een rustige straat.

- Net aangelegde achtertuin met veel ruimte om te parkeren op eigen terrein.

- 3 slaapkamers & ca. 100 m² woonoppervlak




Aan de Gerestraat staat deze leuke woning te koop. In de afgelopen jaren is er een hoop aan deze woning veranderd, 
waardoor jij hier fijn kunt wonen. Zo is er bijvoorbeeld op de begane grond aangebouwd en de badkamer vergroot & 
vernieuwd. De kamers zien er allemaal netjes uit met gestucte wanden en laminaatvloeren. Het huis biedt je ondanks de 
vernieuwingen toch de mogelijkheid om nog naar jouw smaak te worden ingericht, schilder de woonkamer in jouw stijl en 
gebruik je groene vingers in de zonnige achtertuin. Ben je bezig met verduurzamen? Overweeg dan om zonnepanelen te 
plaatsen. De woning is gelegen in het pittoreske dorp Heesselt en vlak tegenover de woning is er een leuke speeltuin. Voor 
de dagelijkse voorzieningen ben je aangewezen op het naastgelegen Varik of Opijnen. Met 10 minuten rijd je op de 
snelweg, richting grote steden zoals 's-Hertogenbosch en Utrecht, welke op 30 tot 40 minuten afstand liggen.




Benieuwd geworden? Kom een keer langs voor een bezichtiging!











De globale indeling:




Begane grond: hal met meterkast, een separaat toilet, kelderkast en trapopgang naar de eerste verdieping; een 
woonkamer met een half open moderne keuken voorzien van diverse inbouwapparatuur (4-pits gasfornuis, koelkast, 
vaatwasser, combi-oven, afzuigkap en 1,5 spoelbak); doorloop naar de bijkeuken met de witgoedaansluiting en 
toegangsdeur naar de achtertuin. 




Eerste verdieping: de overloop biedt toegang tot de 3 slaapkamers, een vaste opbergkast en de badkamer welke is 
voorzien van een inloopdouche, toilet, wastafelmeubel en vloerverwarming. Vanuit de overloop is middels een vlizotrap de 
zolder te bereiken, hier is de CV-ketel bevestigd. 




Goed om te weten:

- De gehele begane grond en de badkamer zijn voorzien van vloerverwarming. 

- Op de grootste slaapkamer is een airco aanwezig welke achterblijft in de woning. 

- De vrijstaande houten berging (circa 16 m²) in de achtertuin is voorzien van elektra. 




Ligging: Het dorp Heesselt ligt in Rivierenland, West Betuwe. Cultuur en natuur komen hier op een mooie manier samen. Je 
kunt hier heerlijk wandelen, fietsen over de slingerende dijkjes en telkens weer van de vergezichten genieten. Op zoek naar 
iets meer reuring? Culemborg en Tiel bereik je in 20 minuten. De grotere steden Den Bosch en Utrecht liggen respectievelijk 
op 30 tot 40 autominuten.





























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

