
Fijne brede 
hoekwoning!
OLTMANSHOF 9, GORINCHEM

Op een ruim perceel met een garage!



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 madelon@vanekerenkuiper.nl of tessa@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.

Madelon Sommer

Tessa van Ekeren

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

Royale tuin op het 
zuidoosten!

Objectgegevens

Vraagprijs € 320.000 k.k.

Aanvaarding in overleg

Soort eengezinswoning

Type woning hoekwoning

Aantal kamers 4

Inhoud 300 m³

Perceeloppervlakte 221 m²

Gebruiksoppervlakte 
woonfunctie

101 m²

Bouwperiode 1996

Ligging aan rustige weg, in woonwijk

Positie hoofdtuin zuidoost
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Omschrijving





- Nette hoekwoning met een royale zonnige tuin!

- Een garage en parkeergelegenheid op eigen terrein.

- Gelegen in een rustige en fijne woonomgeving.

Deze brede hoekwoning is gelegen in een rustige 
straat in de een ruim opgezette en kindvriendelijke 
woonwijk Gorinchem-Oost. Diverse voorzieningen 
bevinden zich hier in de nabijheid.




Kenmerken van de woning: een royale woonkamer 
met open keuken, 3 slaapkamers op de eerste 
verdieping, een badkamer en een bergzolder.




Het woonhuis is gelegen op een royaal perceel van 
ca 221 m². De achtertuin is fraai aangelegd met 
diverse beplanting en geeft daarnaast toegang tot 
de garage, welke gelegen is op eigen terrein. Ideaal 

om je auto te stallen of te gebruiken als berging. Het 
wonen aan een rustige hof met alleen 
bestemmingsverkeer maakt het plaatje helemaal 
compleet.



































Een garage en parkeerplaats op 
eigen terrein!
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Globale indeling woonhuis
 parkeervak gesitueerd.


Algemeen




Begane grond: entree; hal met garderobe, - De woning verkeert in goede staat van onderhoud 

meterkast, toilet en trapopgang; royale woonkamer 
met veel lichtinval en uitzicht op de brede 
achtertuin; open keuken, voorzien van een 
inductiekookplaat, een vaatwasser, een spoelbak en 
een afzuigkap.





Eerste verdieping: overloop met vaste kast 

voorzien van witgoedaansluitingen; drie 
slaapkamers, waarvan de twee slaapkamers aan de 
achterzijde vergroot zijn middels een dakkapel. 2 
slaapkamers zijn voorzien van een vaste kast; ruime 
badkamer met een ligbad, een douche, een 
wastafel een toilet en een bidet. Tevens is er een 
dakraam aanwezig.





Bergzolder: te bereiken middels een vlizotrap. Hier 

is de CV-ketel opgesteld (Remeha Avanta, 2007).




Tuin:


- De royale zij- en achtertuin is gelegen op het zuid-
oosten. Deze is keurig aangelegd en beschikt over 
een achterom.

- De garage is gelegen op eigen terrein en is 
voorzien van een elektrische overheaddeur en een 
bergvliering. Daarnaast is er vóór de garage een 

en is volledig geïsoleerd.

- De woning is op de eerste verdieping vergroot 
middels een dakkapel. Deze is voorzien van 
kunststof kozijnen.

- Energielabel B.

- Op de begane grond bevindt zich aan de 
achterzijde een zonnescherm en aan de voorzijde 
elektrisch bedienbare screens.





Ligging: de woning is gelegen in de moderne wijk 

Gorinchem-Oost. Deze kindvriendelijke wijk is 
voorzien van alle denkbare faciliteiten, zoals een 
winkelcentrum, sportcomplex, scholen en een 
apotheek, welke op loopafstand van de woning zijn 
gelegen.




Het sfeervolle centrum van Gorinchem ligt op zo'n 
vijf minuten fietsen en kent diverse 
winkelpromenades en de Grote Markt met zijn 
gezellige terrassen en horecagelegenheden.
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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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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

