
Wonen en werken 
in één pand
LANGENDIJK 15, GORINCHEM

Gelegen 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 dennis@vanekerenkuiper.nl of jimmy@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.

Dennis Kuiper

Jim Hammer

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

Unieke ligging in 
het centrum en aan 
het water!

Objectgegevens

Vraagprijs € 325.000

Aanvaarding in overleg

Type woon-/winkelpand

Aantal kamers 5

Inhoud 507 m³

Perceeloppervlakte 70 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

82 m²

Bouwperiode 1915

Ligging in stadscentrum

Tuin 500 cm x 350 cm

Positie hoofdtuin oost

3



Omschrijving
Woon-/winkelpand in het centrum van Gorinchem!

Direct gelegen aan de Linge!

Op een ideale locatie aan de Linge in hartje 
Gorinchem bevindt zich dit karakteristieke pand uit 
1915. Het pand is gunstig gesitueerd aan de 
Langendijk. Het sfeervolle plein aan de Grote Markt 
ligt tevens om de hoek en is omringd door diverse 
horeca-gelegenheden en detailhandel.




Het gebouw is door de jaren heen goed 
onderhouden maar dient op enkele punten te 
worden gemoderniseerd. De ruimte op de begane 
grond heeft een representatieve uitstraling. Het 
pand is momenteel in zijn geheel in gebruik als 
kantoor.


Voor diverse doeleinden te gebruiken, onder andere 
als winkel of kantoor al dan niet gecombineerd met 
een woning voor eigen gebruik, dan wel verhuur. Het 
bestemmingsplan biedt eveneens mogelijkheden 
voor dag-horeca (middels omgevingsvergunning). 
Kom eens langs en ervaar de mogelijkheden!




Ligging:

Gorinchem heeft een zeer fraai en gezellig historisch 
centrum met een stadhuisplein met diverse 
terrassen en meerdere autovrije winkelstraten. 
Gorinchem heeft op dit moment ca. 36.000 
inwoners.




Gorinchem is zeer centraal gelegen in het land. 
Vanaf knooppunt Gorinchem kunt u snel alle kanten 
op via de A27 en de A15. Grote steden als Breda, 
Utrecht en Rotterdam zijn bereikbaar binnen 30 
autominuten. Ook beschikt Gorinchem over een 
treinstation met goede verbindingen.


Te midden van diverse 
voorzieningen.
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Begane grond: winkel-/kantoorruimte van circa 18 
m²; overloop met trapopgang naar het de eerste 
verdieping en het souterrain; opbergruimte kantoor 
(eventueel te gebruiken als slaapkamer) van circa 12 
m².




Eerste verdieping: overloop voorzien van 2 vaste 
kasten; separaat toilet; woonkamer; keuken 
voorzien van diverse inbouwapparatuur; bijkeuken 
met CV-opstelling.




Tweede verdieping: overloop; 2 slaapkamers beide 
voorzien een vaste kast; badkamer voorzien van 
douche, wastafel, witgoedaansluiting en toegang 
tot het dakterras.




Souterrain; open ruimte van circa 19 m² voorzien van 
bergkast en met toegang tot de tuin.




Buitenruimte:

- Een tuin van circa 5 meter diep direct gelegen aan 
de Linge!

- Een dakterras van circa 7 m² op de tweede 
verdieping.




Van dit object is een meetrapport aanwezig.











Parkeervoorziening:

Er zijn voldoende parkeervoorzieningen in de directe 
omgeving (betaald / vergunning).




Aanvaarding:

In overleg. Verkopende partij zal nog zorg dragen 
voor het verbeteren van het kozijnwerk en de 
betonnen balken aan de voorzijde van het pand.




Bestemming:

Het object heeft de bestemming: Centrum-1. 
Hieronder vallen onder andere detailhandel, 
kantoorfuncties en wonen. Voor meer informatie 
verwijzen wij naar www.ruimtelijkeplannen.nl of de 
Gemeente Gorinchem.
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Mogelijkheid tot het 
houden van winkel of 
kantoor op de begane 
grond.

7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



Bekijk jouw

Bekijk de woning  >

nieuwe
droomwoning
op de website!
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Plattegrond

Even binnenkijken? 

Klik hier om de 3D-Plattegrond 

te bekijken. 

Even binnenkijken?

Klik hier om de virtuele tour te bekijken 
van deze woning via Matterport.
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Plattegrond
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Plattegrond
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Plattegrond
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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
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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!
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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

vanekerenkuiper.nl

http://www.vanekerenkuiper.nl

