
Titel
KALKHAVEN 82, GORINCHEM

Wonen in hartje centrum!



De makelaars
van deze woning
Onze makelaars helpen je graag met al jouw vragen over de woning. 
Bel 0183 67 29 92 of mail naar tessa@vanekerenkuiper.nl of kim@vanekerenkuiper.nl

Flexibel en goed bereikbaar!
 Onze 6 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 twee 
moderne kantoren op goed 
bereikbare locaties in Leerdam 
en Dalem-Gorinchem.

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.

Jim Hammer

Dennis Kuiper

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

Gelegen aan een 
groenstrook!

Objectgegevens

Vraagprijs € 710 p.m.

Servicekosten (inclusief 
water)

€ 89 p.m.

Aanvaarding in overleg

Soort portiekflat

Type woning appartement

Aantal kamers 1

Inhoud 120 m³

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

42 m²

Bouwperiode 1975

Ligging in centrum
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Omschrijving
Gunstig gelegen en gemoderniseerd 2-kamerappartement in het centrum van Gorinchem!

Dit 2-kamerappartement is gelegen op de eerste 
verdieping van een appartementencomplex in het 
centrum van Gorinchem en heeft een balkon op het 
oosten. Het beschikt onder meer over een sfeervolle 
woonkamer, een open keuken, een slaapkamer en 
een moderne badkamer. Vanaf het balkon kijkt men 
uit over de Kalkhaven. In de nabijheid van de 
woning vindt u diverse winkels en gezellige terrasjes. 
Toch kunt u van uw rust genieten in dit 
appartement. De woonoppervlakte bedraagt circa 
42 m².




Een sfeervol appartement op een ideale locatie!


Begane grond: centrale entree met brievenbussen 
en bergingen.




Appartement: entree; hal met garderobe, meterkast 
met CV-opstelling; en toegang tot alle vertrekken; 
sfeervolle woonkamer met toegang tot het balkon 
en de keuken; open keuken met een keukenblok, 
welke is voorzien van een spoelbak, afzuigkap, 
vaatwasser, kookplaat, koelkast en voldoende 
kasten. Slaapkamer; nette en moderne badkamer 
v.v. een ligbad, een toilet, een wastafelmeubel en 
een witgoedaansluiting; een balkon van ca. 4 m². 
Vanaf het balkon kijkt met uit over de Kalkhaven.















Instapklaar!
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Voorwaarden:

- Huurprijs per maand € 710,- exclusief gas en 
elektra.

- De servicekosten bedragen € 89,- per maand 

(inclusief water). 

- Huurperiode minimaal 1 jaar.

- Oplevering en huurcondities in overleg en na 
goedkeuring van de verhuurder.

- Huurder dient middels recente salarisstroken of 
een werkgeversverklaring aan te tonen dat het 
(gezins-) inkomen minimaal € 2.400,- bruto per 
maand bedraagt. Indien het inkomen niet 
toereikend is kunnen extra zekerheden worden 
gevraagd.

- De borgsom bedraagt 2 maanden huur.

- De woning is te betrekken per januari 2021.































Ligging: Gorinchem is een stad met een rijk 
historisch verleden wat u onder andere nog terug 
kunt vinden in de vestingwal met zijn bastions uit de 
16e eeuw, het voormalige stadhuis met de 
bijbehorende pittoreske markt en natuurlijk de vele 
karakteristieke straatjes en steegjes. Gorinchem 
heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een stad met 
allure en telt momenteel meer dan 36.000 inwoners.




Met zowel aansluitingen op de A15 als de A27 zijn 
grote steden, zoals Utrecht, Rotterdam en Breda 
gemakkelijk te bereiken in circa 30 autominuten.




De woning is gelegen in een rustig gedeelte van de 
oude binnenstad en biedt uitzicht over de 
uiterwaarden van de rivier de 'Merwede'. Het 
centrum van Gorinchem biedt een compleet pakket 
aan winkels en horecagelegenheden.
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In 2015 grondig 
gerenoveerd! 

7



Bekijk jouw

Bekijk de woning  >

nieuwe
droomwoning
op de website!
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Kadastrale kaart
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Locatie op de kaart

Woon je binnenkort 
op deze locatie?”
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Aantekeningen

11


